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KAZALO VSEBINE

Mapa 01
ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ILIRSKA BISTRICA:





Uvodne določbe,
Strateški del,
Izvedbeni del,
Končne določbe.

PRILOGE K ODLOKU O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ILIRSKA BISTRICA:







Priloga 1a: Seznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za
območja stavbnih zemljišč v območju mesta Ilirska Bistrica,
Priloga 1b: Seznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za
območja stavbnih zemljišč v območju občine Ilirska Bistrica brez območja mesta Ilirska Bistrica,
Priloga 2: Seznam krajinskih enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi
pogoji za odprti prostor,
Priloga 3: Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah
podrobnejše namenske rabe,
Priloga 4: Omilitveni ukrepi glede na enote in podenote urejanja prostora.
Priloga 5: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za pEUP ali EUP z oznako: BA 02/2, BA 07/1, BR 02,
DO 03, DZ 02, GA 02, HR 03/2, JE 02/3, KO 04/1, MB 03/3, MB 05, NO 03/1, PD 01/5, PG 03/3, PG
06, PL 03, RE 01/1, RE 02, ST 03, ZA 03/2, ZE 04, ZV 04.

Mapa 02
GRAFIČNI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Grafični prikaz strateškega dela:







List 1: Zasnova prostorskega razvoja (M 1:50.000),
List 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - prometna infrastruktura (M 1:50.000),
List 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna in energetska infrastruktura (M
1:50.000),
List 3: Zasnova namenske rabe prostora, okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij
razpršene poselitve (M 1:50.000),
List 4: Usmeritve za razvoj krajine (M 1:50.000),
List 5: Koncept prostorskega razvoja mesta Ilirska Bistrica (M 1:15.000).

2. Grafični prikaz izvedbenega dela:





Karta 1: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:80.000),
Karta 2: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske
javne infrastrukture (M 1:80.000),
Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev (M 1:5.000),
Karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000).
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Mapa 02
PRILOGE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA:
Obvezne priloge:





Izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
Obrazložitev in utemeljitev OPN Ilirska Bistrica,
Povzetek za javnost.

Priloge, ločeno hranjene v ločenih mapah, na vpogled na sedežu Občine Ilirska Bistrica:
Obvezne priloge, hranjene v ločenih mapah, na vpogled na sedežu Občine Ilirska Bistrica:
 Prikaz stanja prostora,
 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN Ilirska Bistrica.

Druge priloge, hranjene v ločenih mapah, na vpogled na sedežu Občine Ilirska Bistrica:
 Urbanistični načrt za mesto Ilirska Bistrica,
 Okoljsko poročilo.
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ODLOK O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ILIRSKA BISTRICA
(DOPOLNJEN OSNUTEK)
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Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10ZUPUDPP) - v nadalj.: ZPNačrt in Sklepa ministra o ugotovitvi usklajenosti Občinskega prostorskega načrta
Občine Ilirska Bistrica št. _______ z dne ______ ter __ člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št.
________) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na svoji __ seji, dne ____ sprejel

ODLOK
O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
OBČINE ILIRSKA BISTRICA

1

UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica (v nadalj.: OPN Ilirska
Bistrica), ki ga je pod št. Projekta 27/08 izdelalo v februarju 2010 podjetje ZUP d.o.o. (Kranj) in V prostoru
d.o.o. (Ilirska Bistrica).
(2)

Občinski prostorski načrt občine Ilirska Bistrica vsebuje strateški in izvedbeni del.

(3) Strateški del OPN Ilirska Bistrica ob upoštevanju usmeritev iz Strategije prostorskega razvoja
Slovenije, Prostorskega reda Slovenije, Regionalnega razvojnega programa Južne primorske 2007-2013,
Regionalnega razvojnega programa Notranjsko Kraške regije 2007-2013, razvojnih potreb občine Ilirska
Bistrica in varstvenih zahtev določa predvsem:
 Izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 Usmeritve za prostorski razvoj občine na področju razvoja poselitve, krajine in gospodarske javne
infrastrukture.




(4) Izvedbeni del OPN Ilirska Bistrica določa predvsem:
Območja (podrobnejše) namenske rabe prostora,
Prostorske izvedbene pogoje,
Območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

(5) OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen na območjih, ki
se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (v nadalj.: OPPN) ali drugimi državnimi ali regionalnimi
prostorskimi izvedbenimi načrti.

2. člen
(vsebina in oblika OPN Ilirska Bistrica)
(1)

Občinski prostorski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.

(2)

Tekstualni del občinskega prostorskega načrta je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.

(3)

Grafični del OPN Ilirska Bistrica vsebuje:

ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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1. Grafični prikaz strateškega dela:
List 1: Zasnova prostorskega razvoja (M 1:50.000),
List 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - prometna infrastruktura (M 1:50.000),
List 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna in energetska infrastruktura (M
1:50.000),
List 3: Zasnova namenske rabe prostora, okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij
razpršene poselitve (M 1:50.000),
List 4: Usmeritve za razvoj krajine (M 1:50.000),
List 5: Koncept prostorskega razvoja mesta Ilirska Bistrica (M 1:15.000).
2. Grafični prikaz izvedbenega dela:
Karta 1: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:80.000),
Karta 2: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske
javne infrastrukture (M 1:80.000),
Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev (M 1:5.000),
Karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000).

3. člen
(obvezne priloge OPN Ilirska Bistrica)
Obvezne priloge vsebujejo:








Izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
Prikaz stanja prostora,
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN Ilirska Bistrica,
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
Obrazložitev in utemeljitev OPN Ilirska Bistrica,
Povzetek za javnost,
Okoljsko poročilo.

4. člen
(oblika OPN Ilirska Bistrica)
OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
5. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Bruto etažna površina (v nadalj.: BEP) objekta je vsota vseh bruto tlorisnih površin vseh etaž izračunanih
po sistemu SIST ISO 9836.
2. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu
objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50% obstoječe BEP objekta. Dozidava ali nadzidava
večja od 50% obstoječe BEP pomeni novogradnjo objekta. Vsaka dozidava ali nadzidava z drugo
namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt pomeni novogradnjo objekta. Prizidek je potrebno priključiti na
komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se prizidek priključuje.

ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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3. Dvojček je prostostoječa stanovanjska stavba. Sestavljata ga dve enaki stanovanjski hiši s po enim
stanovanjem, ki stojita druga ob drugi (loči ju skupni požarni zid) in imata ločeni gradbeni parceli in ločena
vhoda.
4. Dopustna višina objekta je višina objekta merjena od stika s zunanjim terenom do višine slemena.
5. Domačija je območje stavbnega zemljišča domačije (ali kmetije) na kateri se prebivalci ukvarjajo z
osnovno kmetijsko dejavnostjo ali kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo. Domačijo sestavlja ena
stanovanjska hiša in kmetijski objekti.
6. Enodružinska gradnja je območje prosto stoječih stanovanjskih stavb, ki obsegajo do dve stanovanjski
enoti v stavbi na gradbeni parceli.
7. Enostanovanjska stavba je prosto stoječ objekt z enim ali dvema stanovanjema.
8. Enostaven objekt (v nadalj.: EO) je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega
statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje kot ga
pojmuje Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/2008 in 99/2008) oziroma veljavni
predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Razvrščajo se na: objekte za lastne
potrebe, pomožne infrastrukturne objekte, pomožne obrambne objekte, pomožne kmetijsko gozdarske
objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo.
9. Enota urejanja prostora (v nadalj.: EUP).
10. Etaža je del stavbe med dvema stropoma, ki ima višino obodnega zidu v najnižjem delu višjo od 1,20m.
11. Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (v
nadalj.: P), mansarda (v nadalj.: M) in terasa (v nadalj.: T).
12. Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (v nadalj.: FP) se določi kot razmerje med bruto
prostornino objektov, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, in površino celotne gradbene parcele, pri čemer je
bruto prostornina objektov, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, zmnožek BEP objekta in povprečne višine
objekta nad nivojem terena.
13. Faktor izrabe gradbene parcele (v nadalj.: FI) je razmerje med bruto etažno površino (v nadaljevanju:
BEP) objektov, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, nad in pod terenom in celotno površino gradbene parcele.
Pri izračunu bruto etažnih površin objekta se ne upošteva:




Neizkoriščeno podstrešje,
Površina balkonov in odprtih teras,
Površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni v kleti,
kot je opredeljena v tem odloku.

Pri izkoriščenem podstrešju in mansardi se upošteva tisti del bruto etažnih površin, kjer je svetla višina
prostora večja od 1,20 m.
14. Faktor odprtih zelenih površin (v nadalj.: FOZP) je razmerje med površino zelenih in tlakovanih
odprtih površin namenjenih zunanjemu bivanju, ki služijo skupni rabi prebivalcev objekta, zagotavljajo
kvaliteto bivanja ter ne služijo kot prometne površine in površine za uporabo in delovanje objekta (npr.
dostopi, dovozi, parkirišča in prostori za ekološke otoke), ter celotno površino gradbene parcele.
15. Faktor zazidanosti gradbene parcele (v nadalj.: FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih
dimenzij najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, na
zemljišče, vključujoč napušče, nadstreške, balkone in podobne gradbene elemente in površino gradbene
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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parcele. V faktor zazidanosti gradbene parcele se štejejo tudi tlorisna projekcije enostavnih in nezahtevnih
objektov na gradbeni parceli.
16. Frčada je na strani z okensko odprtino pravokotne oblike, prekrita je z dvokapno strešico, katere naklon
je enak kakor pri osnovni strehi.
17. Funkcionalne dopolnitve so novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje objektov
v skladu z merili, ki jih določajo prostorski izvedbeni pogoji za podrobnejšo namensko rabo znotraj podenote
urejanja prostora (v nadalj.: (p)EUP) in pri katerih ni potrebna sprememba prometnega režima znotraj
(p)EUP ali rušitev obstoječih objektov z izjemo rušitve objektov za nadomestno gradnjo. Spremembo
prometnega režima predstavljajo spremembe ali dopolnitve prometnega režima ali obstoječe prometne
mreže z izjemo izvedbe utrjene dovozne poti v dolžini do 300 m in širini 4 m.
18. Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih
javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna
infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.
19. Gostinski vrt je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata.
20. Gradbena parcela (v nadalj.: GP) je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih
delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
21. Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in
odstranitev objekta.
22. Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali
nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji videz.
23. Grajeno območje kmetije je območje, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na
katerih stojijo stavbe ali gospodarska poslopja kmetije, ki so med seboj povezana z dovozi, potmi in drugimi
utrjenimi površinami, posamezna medsebojna oddaljenost takih stavb oziroma gospodarskih poslopij, ki so si
najbližje pa ne presega 30 m. Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se s premico povežejo v vseh
smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije oziroma njihovih gradbenih parcel, če
so določene, in sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne.
24. Izkoriščeno podstrešje (v nadalj.: Po) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim
nadstropjem in neposredno pod poševno streho s kolenčnim zidom do 0,8 m. Osvetlitev prostorov je
dopustna z različnimi oblikami strešnih oken.
25. Klet (v nadalj.: K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol. Klet je vkopan del stavbe,
ki na nobeni strani objekta ne sega več kot 1,40 m nad raščen teren in kjer je več kot 50% bruto volumna
tega dela stavbe vkopanega.
26. Komunalna infrastruktura so objekti, vodi in naprave komunikacijske, energetske in okoljske
infrastrukture.
27. Komunalna oprema so objekti, vodi in naprave, ki so sestavni deli okoljske infrastrukture (omrežje za
oskrbo s pitno vodo, omrežje za odvajanje in čiščenje odpadne vode, omrežje za ravnanje z odpadki),
energetske infrastrukture (omrežje za daljinsko oskrbo s toploto, omrežje za oskrbo z zemeljskim plinom,
omrežje za oskrbo z nafto in naftnimi derivati, omrežje za oskrbo z električno energijo, omrežje javne
razsvetljave), komunikacijske infrastrukture (omrežje elektronskih komunikacij) in prometne infrastrukture
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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(cestno omrežje, omrežje kolesarskih poti, omrežje peš poti, železniško omrežje, omrežje zračnih poti,
omrežje vodnih poti).
28. Mansarda (v nadalj.: M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in
neposredno pod poševno streho s kolenčnim zidom do 1,50 m. Osvetlitev prostorov je dopustna z različnimi
oblikami strešnih oken.
29. Nadomestna gradnja objekta je novogradnja objekta, in pomeni izvedbo del, ko se na stavbišču poprej
odstranjenega objekta zgradi nov objekt enakih dimenzij.
30. Neizkoriščeno podstrešje je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in
neposredno pod streho. Ti prostori ne služijo dejavnostim oziroma namembnosti objekta.
31. Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje,
izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
32. Nestanovanjska stavba je objekt v katerem ni stanovanjskih površin.
33. Nezahteven objekt (v nadalj.: NO) je konstrukcijsko manj zahteven objekt kot ga pojmuje Uredba o
vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/2008 in 99/2008) oz. veljavni predpisi s področja
prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
34. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in
naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
35. Odprte zelene površine so zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna igrišča v stanovanjskih
soseskah in druge zelene ureditve za potrebe prebivalcev.
36. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in se na zemljišču
vzpostavi prejšnje stanje.
37. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za oskrbo z vodo, za čiščenje in odvajanje odpadnih
vod, za ravnanje z odpadki in za odlaganje odpadkov.
38. Okvirno načrtovano območje javnega dobra (v nadalj.: ONOJD) določa območja, ki se ohranjajo kot
odprte javne površine, kjer gradnja novih objektov z izjemo nadomestne gradnje, ni dovoljena.
39. Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše, v katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur
dnevno pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi z lastnim
gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali v drugi obliki strnjene gradnje.
40. Otroško igrišče je prostor za potrebe otroške igre, opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in
grmovno vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev
ali ureditev načrtovana v sklopu parka ali drugega območja.
41. Prenova:



Zelenih površin je sprememba značilnosti posamezne površine v skladu z načrtom prenove in vključuje
nove ureditve, opremo in saditev,
Objekta obsega vzdrževalna dela in rekonstrukcijo objekta z namenom vzpostavitve želenega stanja.

42. Pritličje (v nadalj.: P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali
največ 1,50 m nad njo. V primeru, da se stavba nahaja na nagnjenem terenu je pritličje lahko delno ali
popolnoma vkopano z do treh strani. V primeru, da se stavba nahaja na nagnjenem terenu je pritličje etaža,
ki je lahko delno ali popolnoma vkopana z do treh strani in vsaj na eni strani objekta presega višino 2,00 m
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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nad raščen teren.
43. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadalj.: PGD) je določen z določili Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 126/07 ZGO-1B in 108/2009 ZGO-1C) oz. z veljavnimi predpisi s področja graditve
objektov.
44. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost
zadrževanja in ponikanja vode.
45. Referenčna višina objekta je višina obstoječega objekta, katerega višine novih stavb ne smejo
presegati.
46. Regulacijske črte (v nadalj.: RČ) ločujejo obstoječe in predvidene odprte ali grajene (javne) površine od
površin v zasebni lasti in sicer so regulacijske črte:




Regulacijske linije (v nadalj.: RL), ki določajo linije drevoredov,
Gradbene linije (v nadalj.: GL), ki predstavljajo linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade
postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej liniji,
Gradbene meje (v nadalj.: GM), ki določajo linijo katere novozgrajeni objekt ne sme presegati, lahko pa
se jo dotika ali pa je odmaknjen od nje v notranjost gradbene parcele.

47. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta
spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne
spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove
izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina
ne spremeni za več kakor 10 %.
48. Sleme je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta. Za 1,5 m ga lahko
presega dimnik in zaključek instalacijskega bloka.
49. Sonaravno urejanje vodotokov je urejanje vodotokov ob upoštevanju hidroloških, ekoloških, krajinskih
in drugih vidikov.
50. Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna
rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi
objekta na okolico.
51. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot 50 % bruto etažnih površin namenjenih bivanju.
52. Stanovanjska stavba za posebni namen je stavba, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih
potreb socialno ogroženih oseb, starejših, študentov ali otrok, kot so dijaški in študentski domovi, delavski
domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišče za brezdomce, vzgojni domovi,
domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje.
53. Svetla višina prostora je merjena od gotovega poda do gotovega stropa.
54. Terasa (v nadalj.: T) je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod ravno
oziroma poševno streho z naklonom do 10º. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 75 %
bruto tlorisne površine predhodne etaže. Odmik terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 1,50 m.
55. Trg je odprt prostor, delno ali v celoti obdan s stavbami, primeren za sestajanje, zbiranje ljudi.
55. Varovalni koridor vodov in naprav komunalne infrastrukture obsega prostor, v katerem je dopustna
gradnja objektov pod pogoji tega odloka in posebnim soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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skladu s predpisi. V območju varovalnih koridorjev so dopustni prostorski ukrepi, določeni s tem odlokom.
56. Varovalni pas prometne in komunalne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v
katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca.
57. Večstanovanjska stavba je stanovanjski objekti s tremi ali več stanovanji (vila blok, stanovanjski blok,
stolpič, stolpnica in podobni stanovanjski objekti).
58. Vila blok je večstanovanjski objekt z največ 4 stanovanji višine (K)+P+1+M ali (K)+P+1+T. Zasnova
objekta in zunanja ureditev izražata individualne programske posebnosti (nadstandardna površina bivalnih
prostorov, podzemne garaže, velik delež odprtih zunanjih površin na stanovanje ipd.).
59. Višina objekta, ki je določena s tem odlokom, se meri do najvišje točke na slemenu oziroma na strehi
objekta.
60. Višinski poudarek je oznaka za objekt, ki zaradi svoje višina izrazito izstopa iz okolice. Zaradi svoje
vidnosti višinski poudarek oblikuje silhueto mesta. Višinski poudarki se praviloma umestijo na območje
mestnih vpadnic, na križišča pomembnejših mestnih cest, v mestna središča in na posamezna večja
zaključena mestna območja.
61. Vodno zemljišče obsega strugo vodotoka skupaj z brežino do prehoda v okoliški ravninski teren, v
primeru strmega pobočja pa do prehoda iz območja vodne erozije in nanosov v okoliško zarast ali pobočne
nanose.
62. Vrstna hiša je stanovanjska stavba z enim stanovanjem, zgrajena v nizu najmanj treh zaporedno.
63. Vrtiček je površina za pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe, na kateri je
skladno z določbami tega odloka možno postaviti zabojnik za orodje ali leseno lopo.
64. Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za
lastne potrebe, in se izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih površinah.
65. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova
uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno
korist.
66. Vzdrževanje zelenih površin je urejanje, omejeno na ohranjanje značilnosti posamezne zelene
površine; v okviru vzdrževanja je možna nadomestitev urbane opreme in rastlin.
67. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, za katerega gradnjo je bilo izdano predpisano upravno dovoljenje.
68. Zbiralnica odpadkov je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih frakcij (praviloma stekla, papirja in embalaže), ki jih povzročitelji prepuščajo
izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza odpadkov.
69. Zbirni center je posebej urejen in opremljen pokrit prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, ki jih
povzročitelji iz gospodinjstev lahko prepuščajo izvajalcu frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in
za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove
prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica
nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo.
70. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot
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ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve
objektov.

2
2.1

STRATEŠKI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
6. člen
(splošne določbe)

Strateški del občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica ( v nadalj.: OPN Ilirska Bistrica) določa:












2.2

Izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
Zasnovo prostorskega razvoja občine,
Zasnovo gospodarske javne infrastrukture (lokalnega pomena) in grajenega javnega dobra,
Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
Okvirna območja razpršene poselitve,
Usmeritve za prostorski razvoj občine,
Koncept prostorskega razvoja občinskega središča Ilirska Bistrica,
poselitve in za celovito prenovo,
Usmeritve za razvoj v krajini,
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
7. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Občina Ilirska Bistrica meji na občine Hrpelje-Kozina, Divača, Pivka in Loški Potok ter Republiko
Hrvaško vzdolž južne meje. Občina se nahaja v zaledju Tržaškega in Kvarnerskega zaliva.
(2) Občina Ilirska Bistrica obsega 480 km2. Po podatkih popisa 2002 šteje 14.234 prebivalcev, po
podatkih statističnega letopisa 2009 pa 13.943 prebivalcev. Relativna gostota poselitve znaša 33 preb./km2,
kar je v primerjavi s Slovenijo, kjer živi 97,6 preb. / km2, trikrat manj.
(3) Občino Ilirsko Bistrico sestavlja višji neposeljen svet Snežniške planote (od 600mnv do 1796mnv)
in poseljen ravninski in gričevnat svet :
 Vzhodnih Brkinov (60mnv do 800mnv),
 Reške (Velikovodske) kotline,
 južnega dela Zgornje Pivke (580mnv do 630mnv),
 jugovzhodnega dela Podgrajskega podolja z obronki Čičarije,
 severni del Jelšanskega podolja (490mnv do 520mnv).
(4) Občina se nahaja v širšem vplivnem območju nacionalnega središča mednarodnega pomena
mesta Koper in mesta Ljubljane. Manj izrazit je vpliv nacionalnega središča regionalnega pomena mesta
Postojne.
(5) Občina leži na strateško pomembni legi in sicer se nahaja v:
 Vplivnem območju velikih sosednjih mest (Trst, Reka), zato naj se v skladu s SPRS spodbuja pospešen
prostorski razvoj na slovenskem ozemlju, s tem da se zagotavlja enakovrednost slovenskih območij v
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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primerjavi s sosednjimi območji z načrtovanjem učinkovitih mestnih mrež, gospodarskih con, turističnih
središč in drugih dejavnosti.
 Območju Jadransko-Jonske prometne osi.
(6)

Mesto Ilirska Bistrica se v skladu s SPRS razvija kot središče regionalnega pomena.

8. člen
(cilji prostorskega razvoja)
(1) Strateška usmeritev občine Ilirska Bistrica je izrabiti prednosti območij z naravnimi in kulturnimi
kakovostmi v hribovitih območjih blizu obalnih območij s tem da se teh območjih zagotavlja prostorske
možnosti za razvoj trajnostnih turističnih dejavnosti, ki lahko izkoristijo prostorske potenciale in strateško
pomembne lege:
 V zaledju Tržaškega zaliva (meje z Republiko Italijo) in v Kvarnerskega zaliva (meja z Republiko
Hrvaško) in
 V območju Jadransko-Jonske prometne osi.
(2) Poselitveni razvoj se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami (upoštevanje
poplavno ogroženih območij, varovanih območij in kvalitetnih območij za pridelavo hrane) predvsem z
zagotavljanjem možnosti za gospodarski razvoj in vzpostavitev kvalitetnega bivalnega okolja z notranjih
razvojem, prenovo in racionalnimi širitvami poselitve skladno z izgradnjo prometne mreže in drugo
gospodarsko javno infrastrukturo.
(3) Izvajati aktivno zemljiško politiko z vzpostavitvijo pogojev za aktivno sodelovanje lastnikov zemljišč
in investitorjev na področju urejanja in opremljanja zemljišč v obliki javno zasebnega partnerstva z
zagotavljanjem izdelave prostorskih izvedbenih aktov in na njihovi osnovi ustreznim opremljanjem stavbnih
zemljišč s komunalno infrastrukturo.
(4) Cilj prostorskega razvoja na področju poselitve je:
 Krepiti policentrično urbano omrežje z krepitvijo razvoja občinskega središča mesta Ilirske Bistrice kot
regionalnega središča in krepitvijo razvoja drugih lokalnih središč z ustreznimi prostorskimi možnostmi za
razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.
 Občinsko središče mesto Ilirska Bistrica razviti kot urejeno in varno mesto, privlačno za bivanje in delo
ter krepiti položaj mesta v širšem vplivnem območju mesta Koper in delno Sežane in Postojne ter sosednih
mest Trsta in Reke.
(5) Zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom ter za delo
v terciarnih in kvartarnih dejavnostih.
(6) Cilj prostorskega razvoja na področju gospodarskega razvoja je razvijati gospodarske cone
skladno s policentričnim urbanim omrežjem občine in prometno mrežo in sicer se:
 V občinskem središču mestu Ilirska Bistrica se omogoča zadostno ponudbo funkcionalno in tehnološko
različnih infrastrukturno opremljenih površin za industrijo, proizvodno obrt in druge oblike podjetništva.
 Prav tako se zagotavlja pogoje za razvoj sodobno opremljene večje gospodarske cone v zadostnem
obsegu za zagotovitev dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva (Podgrad-Hrušica).
 Zagotavlja se pogoje za razvoj podjetniških con malega gospodarstva na lokalni ravni v pomembnejših
lokalnih središčih in lokalnih središčih na meji z Republiko Hrvaško.
(7) Cilj prostorskega razvoja na področju turizma je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za
realizacijo turističnih projektov v območju mesta Ilirske Bistrice in na območju kulturne krajine ter omejenih
turističnih območij znotraj območij naravne krajine.
(8)

Zagotavlja se kakovostno okolje.
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(9) Skrbi se za ohranjanje narave in sicer se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotsko
raznovrstnost kot bistveno sestavino kakovostnega naravnega okolja, ki je eden izmed temeljev razvoja v
občini Ilirska Bistrica.

2.3

ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
9. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

(1) Prednostna območja za razvoj poselitve so naselja, ki so opremljena z oskrbnimi in storitvenimi
funkcijami.
(2) Prednostna območja za razvoj gospodarskih con so ob prometnih vozliščih z neposredno
železniško povezavo in hkrati območja izven varovanih območij.
(3) Prednostna območja za razvoj turistične ponudbe so območja z relativno dobro dostopnostjo in
naravnimi ali ustvarjenimi potenciali za razvoj turizma.

10. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Občina spodbuja policentrični razvoj poselitve z usklajenim razvojem prometnega in poselitvenega
omrežja ter krepitvijo policentričnega urbanega omrežja. Naselja v občini Ilirska Bistrica se glede na njihovo
vlogo in funkcijo znotraj gravitacijskih območjih dele na:
 Občinsko središče in hkrati središče regionalnega pomena( v nadalj.: SRP).
 Pomembnejša lokalna središča ( v nadalj.: PLS),
 Lokalna središča ( v nadalj.: LS),
 Manj pomembno lokalno središče ( v nadalj.: MLS).
(2) Policentrično urbano omrežje v občini Ilirska Bistrica tvorijo:
 Mesto Ilirska Bistrica se razvija kot SRP s krepitvijo izobraževalnih (raziskovalnih in izobraževalnih
ustanov), družbenih funkcij in predvsem z gospodarskim in turističnim razvojem za gravitacijsko območje
celotne občine in delno regije.
 V ožjem gravitacijskem območju mesta Ilirska Bistrica se kot MLS razvijajo še naselja Koseze, Zarečje,
Zemonska Vaga – Dolnji Zemon kot bivalna naselja v neposredni bližini občinskega središča mesta Ilirska
Bistrica a tudi z razvojem vsaj nekaterih oskrbnih in storitvenih funkcij.
 V gravitacijskem območju Zgornje Pivke se razvijata kot PLS naselji Knežak - Bač z večanjem in delitvijo
oskrbnih in zaposlitvenih funkcij med njima.
 V gravitacijskem območju Brkinov se razvija kot LS naselje Pregarje s krepitvijo oskrbnih in storitvenih
funkcij, kot MLS se razvijajo še naselja Harije, Prem in Ostrožno Brdo.
 V gravitacijskem območju doline Reke se razvijajo kot MLS naselja Topolc in Dolnja Bitnja.
 V gravitacijskem območju Jelšanskega podolja se razvija naselje Jelšane kot PLS in naselje
Novokračine kot MLS.
 V gravitacijskem območju Podgrajskega podolja se naselje Podgrad razvija kot PLS s krepitvijo oskrbnih
in zaposlitvenih funkcij za gravitacijsko območje naselij Hrušica, Starod, Račice, Podbeže, Sabonje, Male
Loče, Studena gora, Pavlica. Naselji Hrušica in Starod se razvijata kot MLS.
 V gravitacijskem območju Podgore se kot LS razvijata naselji Zabiče in Kuteževo s krepitvijo in delitvijo
oskrbnih in zaposlitvenih funkcij.
(3)

Druga naselja ohranjajo pretežno ruralni značaj in nimajo pomembnejše vloge v omrežju naselij.
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11. člen
(prednostna območja za razvoj stanovanjske gradnje)
(1) Občina zagotavlja prostorske možnosti za:

Gradnjo zadostnega števila in različne tipe in velikosti stanovanjskih objektov predvsem v SRP mestu
Ilirska Bistrica.
 Gradnjo zadostnega števila in različne tipe in velikosti stanovanjskih objektov v manjšem obsegu v PLS
Podgrad.
 Stanovanjsko gradnjo in sicer predvsem organizirano in neorganizirano eno in dvostanovanjsko gradnjo
v PLS Knežak – Bač in drugih LS in MLS.
(2) Občina zagotavlja možnosti za stanovanjsko gradnjo v naseljih brez posebnih funkcij predvsem s
prenovo in notranjim razvojem naselij in le v manjši meri s širitvijo naselja.
(3) Pri določanju prostora za gradnjo stanovanjskih objektov se zagotavlja racionalno rabo prostora z:
 Zagotavljanjem strnjene gradnje in višjih gostot pozidave v urbanih središčih in nižje gostote pozidave v
podeželskem prostoru.
 Varčevanjem z energijo in materialnimi sredstvi.
 Usmerjanjem stanovanjske gradnje in drugih večjih generatorjev prometa v območja z urejenim
sistemom javnega potniškega prometa oziroma z istočasnim načrtovanjem stanovanjske gradnje in sistema
javnega potniškega prometa.

12. člen
(prednostna območja za razvoj oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti)
Razvoj oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti občina usmerja na funkcionalno zaokrožena območja v
SRP mestu Ilirska Bistrica in drugih lokalnih središčih PLS, LS in MLS.

13. člen
(prednostna območja za razvoj gospodarstva)
(1) Za vzpostavitev pogojev za razvoj policentrične strukture urbanega sistema, gospodarskega
razvoja in večje konkurenčnosti države in racionalne rabe prostora je potrebno usklajeno prostorsko
načrtovanje trase bodoče daljinske cestne povezave V. in Jadransko-jonskega koridorja (AC Reka –
Trst/Ljubljana, ki se na območju Divače/Postojne navezuje na avtocesto Ljubljana - Koper) in poselitve v
občini Ilirska Bistrica oziroma usklajevanje razvojnih potreb RS in občine Ilirska Bistrica.
(2) Gospodarske cone se prednostno razvija v:
 Območju PLS Podgrad gospodarsko cono Hrušica kot večjo gospodarsko cono v zadostnem obsegu za
zagotovitev dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva ob državni cesti Podgrad – Obrov.
 Območju PLS Jelšane ob meji z Republiko Hrvaško kot večjo gospodarsko cono v zadostnem obsegu
za zagotovitev dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva ob glavni državni cesti G1-6 in bodoči novi
daljinski povezavi V. in Jadransko-jonskega koridorja v vseh variantah bodoče trase ter v neposredni bližini
glavne železniške proge E 65.
(3) Ohranjajo in notranje se razvijajo še gospodarske cone v:
 Območju SRP mesta Ilirska Bistrica ob vozlišču prometnih poti (glavna železniška proga E 65 in glavna
državna cesta G1-6).
 Območju PLS Knežak – Bač kot manjše gospodarske cone za potrebe lokalnega gospodarstva.
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14. člen
(prednostna območja za razvoj turizma in prostočasne dejavnosti)
(1) Občina spodbuja razvoj obstoječih turističnih programov in razvoj novih oblik turistične ponudbe na
območju občine v skladu s Strategijo razvoja turizma z izvedbenimi programi v občini Ilirska Bistrica.
(2)

Prednostna območja za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti so:

1. Turistična destinacija Ilirska Bistrica - Snežnik z:
 Nosilnim turističnim projektom razvojem mesta Ilirska Bistrica s starim mestnim jedrom kot izhodiščem
za turistično ponudbo v območju občine.
 Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer območjem reke Reke, športno-rekreacijskim območjem Črne
Njive, Podtaborsko steno, Gradom Turnom, graščino Dolnji Zemon, Novim gradom in gradom Kalc ter
Novokrajsko jamo in Gomanci z Dletvom.
 Ostalo spremljevalno ponudbo.
2. Turistična destinacija Sviščaki in Mašun z:



Nosilnim turističnim projektom Sviščaki in Mašun in
Ostalo spremljevalno ponudbo.

3. Turistična destinacija Brkini z:
 Nosilnim turističnim projektom Mola s turistično in športno-rekreacijsko ponudbo in grad Prem z
ohranjeno kulturno zgodovinsko dediščino in izjemno lego v krajini ter zgodovinskim pomenom – naselje
Prem z gradom Prem.
 Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer športno-rekreacijsko območje Klivnik ter Dolino Posrtvice in
Šmagurke ter Bolnišnico Zalesje s poudarkom na kulturni krajini.
 Ostalo spremljevalno ponudbo.
6. Mreža turističnih tematskih in rekreacijskih poti na Slovensko – Hrvaškem obmejnem območje z razvojem
lokalnih turističnih središč (v nadalj.:LTS) in vzpodbujanjem razvoja ustreznih dopolnilnih dejavnosti in
naravne in kulturne dediščine na območju poti, ki naj se v največji možni meri izogne območjem varovalnih
gozdov in gozdnih rezervatov ter območjem mirnih con in sicer so to:


















Evropska pešpot,
Pot prijateljstva Snežnik - Snežnjik,
Notrajska pešpot,
Tranzverzala vezistov,
Učna pot Jelšane,
Gozda učna pot Sviščaki,
Mašunska učna pot,
Kettejeva pot
Pot partizanska bolnica Zalesje,
Brkinska sadna pot,
Po poteh kontrabanta,
Kolesarka pot,
Tematska pot Sv. Katarina – križev pot,
Učna pot rastlinstva-Podstenjšek,
Arheološka učna pot Gradišče-Sv. Ahac- Dolnji Zemon-Stražica - Sv. Katarina,
Arheološka pot Podtabor,
Pot spomina - Hrib svobode,
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Motokros – Dobropolje,
Učna pot poznavanje ptic- Mola,
Pot po gradovih
Pot po kmečkih turizmih,
Pot po naravnih znamenitostih,
Pot po kulturnih znamenitostih,
Pot Ilirska Bistrica - Po sledeh naravne in kulturne dediščine,
Pot z imenom Skrivnostni svet zgornje Pivke,
Pot z imenom Potep po deželi šeg in običajev,
Pot z imenom Po poteh bogastva Snežniških gozdov.

7. Ostala spremljevalna ponudba.
8. Na drugih lokacijah, ki imajo potenciale za turistični razvoj, v skladu s Strategijo razvoja turizma z
izvedbenimi programi v občini Ilirska Bistrica.
(3) Na prednostnih območjih za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti se zagotavlja ustrezne
prostorske pogoje za realizacijo. Na teh lokacijah se razvija turistična infrastruktura in programi skladno z
naravnimi in ustvarjenimi danostmi. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je eno
izmed ključnih izhodišč razvoja turistične infrastrukture in programov na teh območjih.

15. člen
(vloga in funkcija SRP Ilirska Bistrica)
(1) Mesto Ilirska Bistrica se razvija kot središče regionalnega pomena (SRP). Oblikuje se kot osrednje
gospodarsko, zaposlitveno, oskrbovalno, kulturno, športno in izobraževalno središče občine občinskega in
medobčinskega (regionalnega) pomena. S prestavitvijo državne ceste G1-6 na območju naselja Ilirska
Bistrica se prestrukturira prometna mreža naselja, ki omogoči intenziven razvoj gospodarskih, oskrbnih,
storitvenih in družbenih dejavnosti, racionalno rabo prostora in nove poselitvene in zaposlitvene možnosti.
(2)

Za občinsko središče Ilirska Bistrica se izdela urbanistični načrt.

16. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)
(1) Ključnega pomena za razvoj občine Ilirska Bistrica in mesta Ilirska Bistrica je usklajen razvoj
poselitvenega in prometnega omrežja:
 Prestavitev glavne državne ceste G1-6 iz središča mesta Ilirska Bistrica,
 Nova daljinska povezava V. in Jadransko-jonskega koridorja,
(2) Bodoča daljinska povezave V. in Jadransko-jonskega koridorja in glavna železniška proga E 65
predstavljata prometno vozlišče z železniško povezavo, ki omogoča razvoj gospodarske cone v PLS Jelšane
z boljšo dostopnostjo in preusmerjanjem prometnih tokov s cestnega na železniško omrežje neposredno ob
meji z Republiko Hrvaško.
(3) Prestavitev glavne državne ceste G1-6 v mestu Ilirska Bistrica zagotovi ustrezna prometno mrežo
za izločitev tranzitnega in tovornega prometa izven središča mesta na obvozno cesto ter ureditev križišč v
cilju zagotovitve ustreznega navezovanja lokalnih cest, prepustnosti in prometne varnosti vseh udeležencev
v prometu.
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(4) Po prestavitvi glavne državne ceste G1-6 se ohrani obstoječa trasa G1-6 kot glavna povezovalna
struktura mesta. S prometno preusmeritvijo tranzitnega prometa ter ureditvijo peščevih površin in zasaditvijo
drevoreda (promenadne ulice) se ustvarijo funkcionalne in vizualne povezovalne poti. S tem se povežejo
skoraj vsa družbena ter rekreacijska območja v naselju.
(5) Druge temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji predstavljajo trase državnih
cest in železniška proga, ob katerih se vzpostavljajo oz. razvijajo gospodarske cone:
 Glavni državni cesti G1-6 (Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane) in glavna železniška proga E 65 (Pivka
– Ilirska Bistrica), ki povezuje občino z mestom Ljubljana in Reka,
 Glavni državni cesti G1-7 (Starod – Kozina – Krvavi potok), ki povezuje občino z R Hrvaško,
 Regionalni cesti R2-404 Podgrad – Ilirska Bistrica - Pivka, ki predstavlja najkrajšo povezavo med SRP
Ilirsko Bistrico PLS Podgradom ter povezuje občino z mestom Koper,
(6) Regionalne ceste tretjega reda R3-630 (Prem – Obrov – Golac), R3-631 Starod in R3-632 (Ilirska
Bistrica – Zabiče – Novokračine in Jelšane – Novokračine) predstavljajo pomembnejše cestne povezave
znotraj območja občine oziroma v naselja sosednjih občin (Golac) ali na maloobmejni mejni prehod (MMP
Novokračine).
(7) Regionalna cesta R3-915 (Ilirska Bistrica – Sviščaki – Leskova dolina – Pudob) je turistična
regionalna cesta in povezuje Ilirsko Bistrico s Sviščaki in Snežniško planoto.

2.4

2.4.1

ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA IN GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA
Zasnova prometne infrastrukture
17. člen
(ključni projekti s področja prometne infrastrukture za razvoj občine)

Ključnega pomena za razvoj občinskega središča Ilirska Bistrica in posledično občine ter z vidika prometne
varnosti in zagotavljanja ustrezne državne prometne infrastrukture je nova daljinska povezava V. in
Jadransko-jonskega koridorja in prestavitev glavne državne ceste G1-6 iz središča mesta Ilirska Bistrica.

18. člen
(nova daljinska povezava V. in Jadransko-jonskega koridorja)
Nova daljinska povezava V. in Jadransko-jonskega koridorja v vseh variantah bodoče trase prečka območje
občine Ilirska Bistrica in zagotavlja medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in
regionalnega pomena v širšem območju Slovenije. Umestitev trase nove daljinske povezave mora omogočiti
neposredno navezavo Ilirske Bistrice in navezavo drugih pomembnih lokalnih središč in razbremeniti
obstoječe prometnice, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in varen promet. Načrtovana mora biti
tako, da bo podpirala razvoj policentričnega omrežja naselij, skladen razvoj v regiji, medsebojno
dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost prek avtocest z evropskimi
prometnimi sistemi.
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19. člen
(prestavitev glavne državne ceste G1-6 v mestu Ilirska Bistrica)
(1) Prestavitev glavne državne ceste G-16 iz središča mesta Ilirska Bistrica je načrtovana in določena
z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na
območju Ilirske Bistrice (Uradni list RS, št. 83/06, 33/07 – ZPNačrt).
(2)

Obstoječa trasa G1-6 se oblikuje kot glavna povezovalna struktura mesta.

20. člen
(drugi deli omrežja državnih cest)
(1) Prenovi se tudi druge dele omrežja državnih cest, na območjih naselij se v njihovem okviru gradijo
povezovalne ceste in ustrezne ureditve za pešce in kolesarje. Uredi se križišča z navezavami lokalnih cest.
(2) Predvidene rekonstrukcije oz. novogradnje omogočijo dober dostop do obstoječih in novih
gospodarskih con in območij storitvenih dejavnosti (gospodarske cone v območju SRP Ilirska Bistrica, PLS
Podgrad – Hrušica, PLS Knežak – Bač, LS Jelšane in MLS Starod) ter do turističnih destinacij.
(3) Vse regionalne ceste se na območju potekov skozi naselja izvedejo najmanj v profilu: vozišče 2 x
3,25 m, kolesarska steza in pločnik za pešce ali posebna površina za kolesarje in pešce.
(4) V primeru gradnje, rekonstrukcije ali investicijsko vzdrževalnih del na državnih in občinskih cestah
v občini naj se, v kolikor se izkaže za potrebno, načrtujejo ustrezni prehodi za dvoživke. To je nujno zlasti na
odsekih Ilirska Bistrica – Podgrad (med Harijami in Podgradom) in Ilirska Bistrica – Ribnica.

21. člen
(lokalno cestno omrežje)
(1) Po prestavitvi glavne državne ceste G1-6 iz središča mesta Ilirska Bistrica se ohrani obstoječa
trasa G1-6 kot glavna povezovalna struktura mesta. S prometno preusmeritvijo tranzitnega prometa ter
ureditvijo peščevih površin in zasaditvijo drevoreda (promenadne ulice) se ustvarijo funkcionalne in vizualne
povezovalne poti.
(2) Obstoječe občinsko cestno omrežje je zadostno razvejano, dostopnost do naselij je dobra. Po
potrebi se prenavlja dele omrežja lokalnih cest, na območjih naselij se v njihovem okviru gradijo notranje
povezovalne ceste in ustrezne ureditve za pešce in kolesarje.
(3) Obvezno je varovati in zagotavljati optimalne koridorje obstoječih in predvidenih cest pred
pozidavo.

22. člen
(železniško omrežje)
(1) Glavna železniška proga E 65 (Pivka – Ilirska Bistrica) povezuje občino s sosednimi mesti
Ljubljano in reko in teče v smeri sever – jug.
(2) Za vzpostavitev pogojev za razvoj policentrične strukture urbanega sistema, gospodarskega
razvoja in večje konkurenčnosti države se zagotavlja neposredne železniške povezave gospodarskih con in
posameznih gospodarskih subjektov na železniško omrežje.
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(3) Za navezovanje na evropsko »TEN« infrastrukturno omrežje ter V. in X. panevropski prometni
koridor se rekonstruira in dogradi daljinske železniške povezave mednarodnega pomena, ki bodo omogočale
hitrosti do 160 km/h v smeri od Ilirske Bistrice prek Ilirske Bistrice naprej proti Reki. Na te proge, ki so
neposredno vezane na evropske prometne tokove, se navezuje državna in regionalna prometna vozlišča za
tovorni in potniški promet, s katerimi se omogoči konkurenčne pogoje za razvoj dejavnosti v evropskem
prostoru.
(4)

Obstoječo železniško postajo v mestu Ilirska Bistrica se oblikuje v sodobno intermodalno vozlišče.

(5)

Uredijo se nova izven nivojska križanja železniške proge s cestnim omrežjem.

23. člen
(omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih rekreacijskih poti)
(1)

V vseh naseljih in tudi izven poselitvenih območij se vzpostavi kolesarsko omrežje.

(2) Na območju občine se zgradi omrežja kolesarskih stez in poti, ki se v naseljih navezujejo na
obstoječe omrežje, pri novogradnjah cestnega omrežja in potekov skozi naselja se urejajo kot kolesarske
steze oziroma poti. Urejanje navedenih poti naj bo v največji meri usmerjeno na obstoječe poti.
(3) V SRP mestu Ilirski Bistrici se vzpostavi primarno kolesarsko omrežje, ki se postopno dopolnjuje s
sekundarnimi in rekreacijskimi kolesarskimi povezavami.
(4) Potrebno je razvijati omrežje kolesarskih in pešpoti tako v naseljih kot tudi izven poselitvenih
območij.
(5) Kolesarske poti so razvejane in povezane v regijsko kolesarsko omrežje. Čim več poti je potrebno
speljati samostojno izven obstoječih cestnih povezav. V naseljih se prednostno uredijo peš povezave do
šolskih objektov in ostalih javnih stavb.
(6) Kolesarske povezave se v poljubnem zaporedju izvedejo kot samostojne kolesarske poti, kot
kolesarske steze, kot kolesarski pas na vozišču ali pa bodo kolesarji vodeni z ustrezno prometno
signalizacijo po malo prometnih državnih ali občinskih cestah skupaj z motornim prometom. Za njihovo
urejanje se v čim večji meri izkoristijo ustrezne ceste in poti, nasipi in podobno. Kolesarske poti in pešpoti ter
druge rekreacijske poti se zlasti na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot
načrtujejo po že obstoječih poteh.
(7)

Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij kolesarskih in peš povezav.

(8) Pri načrtovanju novih kolesarskih stez, konjeniških poti, pešpoti in drugih podobnih poti v gozdu in
gozdnem prostoru se prvenstveno uporabljajo obstoječe gozdne prometnice tako, da je gospodarjenje z
okoliškimi gozdovi nemoteno. Če pa se za te namene gradi nove poti in steze, naj se načrtujejo in gradijo
tako, da bodo omogočale tudi gospodarjenje z okoliškimi gozdovi.
(9) Na območju občine se vzpostavi državno kolesarsko omrežje v smeri Ljubljana – Reka in Trst –
Reka in turistične tematske in rekreacijske poti, ki so navedene v 14. členu tega Odloka.

24. člen
(mirujoči promet)
(1) Pomanjkanje parkirnih prostorov se pojavlja predvsem v SRP mestu Ilirska Bistrica in delno PLS
Podgrad. Ostala naselja na območju občine nimajo večjih problemov s premajhno kapaciteto parkirnih mest.
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(2) V občinskem središču Ilirska Bistrica se zgradi ustrezno število parkirnih mest v okviru javnih
površin in v soseskah, kar se zagotavljala z nivojskimi ureditvami (lahko tudi s parkirnimi hišami). Gradnja
novih javnih in drugih objektov se pogojuje z ustreznim številom parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce
ter stanovalce.
(3) Na dobro dostopnih lokacijah ob pomembnejši prometnicah, predvsem pa ob priključkih na traso
bodoče avtoceste, v okviru gospodarskih con in ob obstoječih tovrstnih parkiriščih se zagotovijo parkirišča za
tovorna vozila.
(4)

Parkirišča za avtodome se zagotovljajo v bližini turističnih destinacij in glavnih prometnih povezav.

25. člen
(javni potniški promet)
(1) Javni potniški promet je organiziran kot povezava z drugimi sosednjimi vplivnimi mesti (PostojnaLjubljana, Koper, Sežana – Trst, Reka). Nujna je okrepitev predvsem v smeri povezave s Postojna-Ljubljano
in Koprom.
(2) SRP mesto Ilirska Bistrica se razvija v prometno vozlišče za javni potniški promet. V ta namen se
delno preuredi območje ob železniški postaji v Ilirski Bistrici kot vozlišče oziroma prestopna točka med
posameznimi prometnimi sistemi in kot stekališče potniških prometnih tokov.
(3) V vseh naseljih, ki jih povezujejo avtobusne linije, so uredijo nova oziroma posodobijo obstoječa
postajališča za avtobuse. Ob urejanju novih gospodarskih con in stanovanjskih območij se glede na potrebe
vzpostavijo nove avtobusne linije in zgradijo nova avtobusna postajališča ter stojišča za potnike, ki naj se
glede na potrebe predvidijo sočasno z novogradnjami in rekonstrukcijami cest.
(4)

2.4.2

Železniške postaje se ohranjajo na obstoječih lokacijah.

Zasnova energetskega in telekomunikacijskega omrežja
26. člen
(zasnova omrežja in objektov s področja elektronskih komunikacij in energetike)

(1) Na območju občine Ilirska Bistrica so sledeči elektroenergetski objekti za razdeljevanje in prenos
električne energije – RTP in daljnovodi:
 RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica.
 DV 400kV kablovod Divača – Melina (R Hrvaška), šifra: D-417,
 DV 220kV kablovod Divača – Pehlin (R Hrvaška), šifra: D-217,
 DV 110kV kablovod Pivka – Ilirska Bistrica, šifra: D-1008,
 DV 110kV kablovod Ilirska Bistrica – Matulji (R Hrvaška), šifra: D-1009,
(2) V teku je izgradnja vetrna elektrarna Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in povezovalni
110kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica-RTP Volovja reber.
(3) Pri načrtovanju trase prenosnega plinovoda M 8 na odseku Kalce – Jelšane, ki poteka preko
območja občine Ilirska Bistrica, je potrebno zagotoviti usklajen razvoj poselitvenega omrežja in omrežja
gospodarske javne infrastrukture in zato upoštevati:
 Bodočo gospodarsko cono Ilirska Bistrica in širitev gospodarske cone Hrušica - Podgrad.
 Umeščanje trase naj bo usklajeno z umeščanjem trase daljinske povezave V. in Jadransko-jonskega
koridorja v smislu združevanja koridorjev gospodarske javne infrastrukture.
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(4)

Zagotavlja se učinkovita raba energije na vseh področjih:

3. Poveča in spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije in sicer uporaba:
 Biomase (les in lesni odpadki) kot energenta za skupne kotlovnice in kot vir ogrevanja za individualna
kurišča v individualnih stanovanjskih objektih.
 Sončne energije s solarnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov (pasivna izraba), sončnimi
zbiralniki za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov (aktivna izraba), sončnimi celicami za proizvodnjo
električne energije (fotovoltaika).
 Hidroenergije z gradnjo malih hidroelektrarn.
 Energije vetra z gradnjo vetrnih elektrarn.
 Geotermalne energije.
4.

z zmanjševanjem obremenitev okolja,

5.

z vzpodbujanjem uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,

6.

z vzpodbujanjem večje uporabe daljinskega ogrevanja,

7.

z zamenjavo fosilnih goriv za obnovljive vire energije,

8.

z vzpodbujanjem zmanjševanja rabe končne energije,

9.

z vzpodbujanjem zmanjševanja rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu.

10. s prenovo naselij ali delov naselij se načrtuje tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in
materialov.
(5) Telekomunikacijsko omrežje v občini ni ustrezno urejeno. Omrežje je potrebno razviti z gradnjo
odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij, ki bodo povezala vsa naselja v občini s
širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji.

2.4.3

Zasnova okoljske infrastrukture
27. člen
(varstvo vodnih virov in oskrba s pitno vodo)

(6) Občina zagotavlja stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo iz obstoječega javnega vodovodnega
omrežja ter z izgradnjo potrebnih novih vodovodov.
(7) Obstoječi sistemi vodovodnega omrežja:
 Vodovodni sitem Ilirska Bistrica, ki ga sestavljajo: vodovod Bistrica, Nižinski vodovod, vodovod Visoki
Kras in Brkinski vodovod.
 Vodovodni sistem Knežak,
 Vodovodni sistem Podstenjšek.



(8) Vir pitne vode za vodovodno omrežje so vodnimi viri:
Vodarna v Ilirski Bistrici.
Lokalni vodni viri:. Vodni vir v Ilirski Bistrici, Knežaku in Podstenjšku ter ostali vodni viri.

(9) Obstoječe vodovodno omrežje se zaradi precejšnjih izgub vode posodobi (obnovi in sanira),
zagotovi stalno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode z vzpostavitvijo dodatnega vodnega vira in dogradi
manjkajoče omrežje.
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(10) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe vodne vire. Zagotovi se
dokončna sanacija vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode iz
vodovarstvenih območij. Potencialne nove vodne vire je treba raziskati in ustrezno zaščititi.
(11) Vzpodbuja se uporaba čiste padavinske vode za sanitarne potrebe z namenom vzpodbujati
zmanjšanja porabe pitne vode kljub priključku na javno vodovodno omrežje.

28. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)
(1) Občina zagotavlja odvajanje in čiščenje odpadne vode z:
 Kanalizacijskim omrežjem v mestu Ilirska Bistrica, ki je priključeno na Centralna čistilno napravo ČN
9500 PE (Ilirska Bistrica, Jasen, Topolc).
 Ločenim sistemom kanalizacijskega omrežja v naselju Šembije, ki je priključeno na ČN Šembije 350 PE,
(2) Kanalizacija in čiščenje odpadnih vod se rešuje po posameznih aglomeracijah v skladu z
zahtevami državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (MOP,
oktober 2004) ter na podlagi tega dokumenta sprejetega občinskega z Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Ilirska Bistrica (maj 2006) in sicer se opremi naselja s
kanalizacijskim sistemom ter čistilno napravo v:
 V 1. fazi v naselju Ilirska Bistrica s Topolcem, Rečico, Zarečjem in Kosezami, Knežak, Bač, Hrušica,
Podgrad ter Jasen, Vrbovo in Vrbica.
 V 2. fazi v naseljih: Koritnice, Šembije, Podstenje, Prem, Smrje, Čelje, Prelože, Ostrožno Brdo, Huje,
Zajelšje, Tominje, Podbeže, Veliko Brdo, Dolenje pri Jelšanah, Zabiče, Podgraje, Kuteževo (severni del),
Trpčane, Jablanica, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Zemonska Vaga, Velika Bukovica, Zarečica, Dobro Polje,
Sabonje in Harije.
 V 3. fazi se dodatno opremi še naselja: Račice, Starod, Jelšane, Novokračine, Sušak in Gabrk
 V 4. fazi se dodatno (priporočljivo) opremi še naselja: Pregarje, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Kilovče,
Mereče, Mala Bukovica in Kuteževo (južni del) ter turistično območje Mola, Mašun in Sviščaki.
(3) Kanalizacijsko omrežje se po potrebi obnavlja in dogradi v ločenem sistemu za fekalne in meteorne
vode. Zgradi se tudi druge lokalne kanalizacijske sisteme z odvodom na male komunalne čistilne naprave,
kjer ni možna priključitev na centralno omrežje.
(4) Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ne obstaja in ni predvideno glede na veljavno
zakonodajo, se predvidi odvajanje in čiščenje odpadne vode v individualnih sistemih za čiščenje odpadne
vode (nepretočne greznice, male komunalne čistilne naprave). Vsi individualni sistemi morajo biti evidentirani
in vključeni v sistem nadzora, zagotovljeno mora biti okoljsko sprejemljivo čiščenje ter odvoz ostankov blata.
(5) Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod se prednostno obravnava na vplivnem območju
Regijskega parka Škocjanske jame. Dosledno naj se izvaja nadzor tako nad skupnimi kot individualnimi
sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

29. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) V občini se zagotavlja ločeno zbiranje odpadkov z ekološkimi otoki in zbirnim centrom Ilirska
Bistrica na lokaciji Globovnik v Ilirski Bistrici.
(2) Občina Ilirska Bistrica v okviru GOJUP določi rešitev odlaganja odpadkov po zaprtju obstoječe
deponije Jelšane.
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(3) Občina vzpodbuja zmanjševanje nastanka odpadkov na izvoru ter vzpostavlja vse potrebne ravni
ravnanja z odpadki.
(4) Za odlaganje gradbenih odpadkov je najbližja deponija gradbenih odpadkov v Kopru v občini
Koper, posamezna manjša odlagališča zemeljskih odpadkov pa se lahko urejajo tudi na drugih delih občine,
vendar v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.

2.4.4

Grajeno javno dobro
30. člen
(zasnova odprtih javnih površin v naseljih)

(1) V občinskem središču se uredi zeleni sistem (drevoredi, parki, igrišča), kolesarske in pešpoti ter
vzpostavi sistem javnih odprtih površin mesta (trgi, ploščadi,..).
(2)

Športna infrastruktura, ki je v občini izjemno pestra in lokalno dobro razvita, se ohrani.

(3) V naseljih se ohranja osrednji vaški prostor. Po potrebi se vzpostavljajo novi »trgi«. Ohranjajo se
zelene površine.
(4) Po naseljih in v posameznih stanovanjskih soseskah se uredi otroška igrišča za različne starostne
skupine otrok.

31. člen
(zasnova odprtih javnih površin izven naselij)

2.5

(1)

Vzpostavi se rekreacijske površine v naravnem okolju in kolesarske in peš poti v naravnem okolju.

(2)

Vzpostavijo se tematske poti (sprehajalne, jahalne, planinske).

OKVIRNA OBMOČJA NASELIJ, VKLJUČNO Z OBMOČJI RAZPRŠENE GRADNJE, KI SO Z NJIMI
PROSTORSKO POVEZANA
32. člen
(okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana)





(1) V grafičnem prikazu strateškega dela OPN Ilirska Bistrica so prikazana okvirna območja:
Naselij,
Območja razpršene poselitve,
Ostala območja razpršene gradnje.
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2.6

USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE
33. člen
(usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo)

(1)
naselij.

Pri prostorskem načrtovanju naselij imata prenova in notranji razvoj naselij prednost pred širitvami

(2) Razvoj poselitve se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami, vendar tako da se
prepreči konflikte med različnimi rabami.
(3) Pri načrtovanju razvoja naselij, to je prenove, notranjega razvoja naselja in širitve se zagotavlja
ohranjenje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.
(4) Prednostno in intenzivneje se krepi naselja s pomembnejšo funkcijo v policentričnem urbanem
sistemu, ki predstavljajo tudi zaposlitvene centre:
 SRP mesto Ilirska Bistrica s MLS Zemonska Vaga – Dolnji Zemon, Koseze in Zarečje v neposredni
bližini občinskega središča mesta Ilirska Bistrica.
 PLS Podgrad z MLS Hrušico kot bivalnim zaledjem v neposredni bližini PLS in gospodarske cone
Podgrad – Hrušica.
 PLS Knežak – Bač.
 PLS Jelšane.
(5)

Razvoj SRP mesta Ilirska Bistrica se načrtuje na podlagi urbanističnega načrta.

(6)

Ostala naselja se prednostno razvijajo z ureditvijo z zgoščevanjem, notranjim razvojem in prenovo.

(7) Pri urejanju naselij ima prednost notranji razvoj, ki teži k zgoščevanju poselitve na nezazidanih
površinah in površinah, ki so premalo izkoriščena ob upoštevanju zagotovitve kvalitetnih bivanjskih pogojev z
zadostnimi funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in rekreativnimi območji.
(8) Posebno pozornost se posveča prenovi kvalitetne kulturne dediščine in druge stavbne dediščine v
jedrih naselij, s katero se ohranja identiteto naselij. V takšnih jedrih bo imela prenova prednost pred
novogradnjo.
(9) S širitvijo se zagotavlja pogoje za razvoj stanovanjskih, gospodarskih, turističnih in drugih
dejavnosti, ki so potrebne za razvoj občine in regije.
(10) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij je potrebno:
 Zagotavljati izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter
možnost razvoja turizma in podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so združljive
z bivalnim okoljem).
 Ohranjati obstoječo gostoto prebivalcev in s tem povezano kvaliteto bivalnega in delovnega okolja.
(11) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe urbanih površin se:
 Izboljša raven opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo;
 Izboljša raven ureditev javnih prostorov, ki jih sestavljajo tako naravne sestavine kot kakovostno grajeno
javno dobro, kot so prometne površine, trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice, osrednji prostori naselij za
druženje in počitek in podobno
 Poveča pogostost in kvaliteto vključevanja javnih prostorov urbane in ruralne strukture.
 Zagotovi raznolikost zelenih in drugih javnih odprtih površin glede vloge, uporabnosti in njihovega
pomena za prepoznavno podobo naselja
 Zagotovi dostopnost za vse prebivalce in teh površin.
 V središča naselij prednostno umešča javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s
stanovanji in zelenimi ter drugimi odprtimi javnimi površinami,
 V čim večji možni meri ohranja elemente tradicionalne kulturne krajine s povezavami v odprt prostor z
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namenom ohranjanja visoke stopnje biotske raznovrstnosti (zlasti zaradi zagotavljanja koridorjev za
ogrožene in zavarovane živalske vrste).
(12) Vodni in obvodni prostor, gozdove, naravne vrednote in sestavine biotske raznovrstnosti (zlasti
habitate zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst) se vključujejo v zeleni sistem naselij kot
integralni del podobe naselja. V bližini naselij se v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij izkoristi
rekreacijski potencial gozdov in kmetijskih površin ter obvodnih prostorov.
(13) Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter ustrezne povezave
z odprto krajino. Zagotavljajo se primerne gostote pozidave.
Spričo velikega zanimanja za postavljanje enostavnih objektov zlasti za kmetijske namene, predlagamo
natančnejše usmeritve oz. določbe v zvezi s postavljanjem le teh. Taki objekti namreč dodatno
obremenjujejo prostor, njihova raba ter urejanje njihove okolice (zasaditev s tujerodnimi vrstami) lahko
ogrožata biotsko raznovrstnost in krajinsko podobo.
V kolikor bo njihovo postavljanje dovoljeno, mora biti kolikor je mogoče omejeno in skrbno pretehtano.
Vsekakor naj se take objekte postavlja izven območij naravnih vrednot in območij habitatov ogroženih in
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe,
prisotne na celotnem območju RS, ohranja v ugodnem stanju.
(14) Obstoječe prostorske ureditve izven območij naselij predstavljajo prostorske ureditve, ki služijo:
 Neposredno kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti (turistična destinacija Mašun, Sviščaki, Mola,
Klivnik ter območja turističnih kmetij in drugi dopolnilni turistični projekti npr. Gomanci).
 Opravljanju gospodarskih javnih služb (območja prometnih površin in območja energetske in okoljske
infrastrukture).

34. člen
(usmeritve za sanacijo in prenovo razpršene gradnje in
ohranjanje poselitve na območjih sanacije in prenove razpršene gradnje)
(1)
naselij.
(2)

Območja razpršene poselitve predstavlja pojav zaselkov in domačij s spremljajočimi objekti zunaj
Nova razpršena gradnja ni dovoljena.

(3) Obstoječa razpršena gradnja se zgošča in zaokroža na območju, kjer je mogoče skupaj z
obstoječo razpršeno poselitvijo oblikovati zaokrožen zaselek, ki je komunalno že opremljen. Zgošča in
zaokroža se predvsem tista razpršena gradnja, ki ima možnost za ustrezno prometno in komunalno ureditev,
oskrbo z urbanimi dejavnostmi in navezavo na prometno omrežje ter javni promet in se obenem nahaja
izven zavarovanih območij, območij naravnih vrednot, območij habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih
in živalskih vrst ter izven habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe na območju RS,
ohranjajo v ugodnem stanju. Pri zgoščevanju in zaokroževanju je treba upoštevati skladnost meja urbanih
struktur v njihovem odnosu do zaokroženih naravnih območij v krajini.
(4) Drugo razpršeno gradnjo predstavljajo posamični novejši objekti ali skupine takšnih objektov v
krajinskem prostoru (stanovanjski objekti, počitniške hiše ipd.) v zelo majhnem obsegu in tipološko in glede
namembnosti neustrezni pomožni in drugi objekti (nadstrešnice, garaže, lope idr.).

35. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
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(1) Občina bo s prostorskim načrtovanjem zagotavljala skladno oblikovno podobo naselij, tako da bo
pri novogradnjah in prenovah zagotovljeno:
 Varovanje značilnosti naselij in stavbnih kompleksov ter stavb, ki tvorijo arhitekturno identiteto krajine.
 Prilagajanje funkcionalnih in oblikovnih značilnosti obstoječi strukturi, ki tvori arhitekturno identiteto
krajine, kot ohranjanje ali interpretacija teh značilnosti.
 Varovanje avtohtonega merila naselij v krajini in avtohtone oblikovne podobe.
 Prenova in sanacija razvrednotenih območij.
 Sožitje med obstoječimi kvalitetnimi značilnosti prostora, ki gradijo njegovo identiteto in prepoznavnost
in novimi arhitekturnimi in krajinskimi značilnostmi prostora.
 Prilagajanje prostorske zasnove razvoja naselij reliefnim razmeram, vodotokom in obvodnim prostorom,
smerem komunikacij, morfologiji obstoječe zazidave ter drugim lastnostim, ki zagotavljajo ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
(2) Zagotavlja se ohranjanje prepoznavnosti naselij kot celote in posameznih območij v naseljih, ki se
prenavljajo ali načrtujejo. Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo
naselij ter z upoštevanjem kakovostnih značilnosti naselij in stavbnih kompleksov ter stavb, ki tvorijo
arhitekturno identiteto krajine in s pretehtanim uvajanjem sodobnih načel arhitekturnega, urbanističnega in
krajinskega oblikovanja. Pri tem se upoštevajo načela kakovostnega bivalnega okolja, ki se med drugim
zagotavlja z ustrezno gostoto zazidave, urejanjem odprtih, predvsem javnih površin in s kakovostnim
oblikovanjem ter z racionalno rabo prostora in ureditvami za racionalno rabo energije.
(3) Pri načrtovanju prostorskega razvoja in urejanja podeželskih naselij upošteva tradicionalne
strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo silhuet in robov kot delov kulturne
krajine ter vzpodbuja notranji razvoj zlasti s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov.
(4) Zaradi varovanja kakovostnih značilnosti naselij, zlasti tistih, ki so del naselbinske dediščine, se
upošteva in ohranja njihov naselbinski videz. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno
in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi z vidika varstva kulturne dediščine.
(5) Razvoj naselij se prilagaja reliefnim razmeram, vodotokom in obvodnim prostorom, smerem
komunikacij in morfologiji obstoječe zazidave.

2.7

USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
36. člen
(splošne usmeritve za razvoj v krajini)

Krajina v občini Ilirska Bistrica naj se razvija kot naravna krajina, kulturna krajina in pretežno urbana krajina
in sicer:
 Kot naravna in kulturna krajina, katere preplet predstavlja pomembno prvino prepoznavnosti,
 S trajnostno rabo zemljišč,
 S trajnostno, sonaravno in večnamensko rabo gozdov,
 Z razvojem trajnostnih oblik turizma in športno-rekreacijskih vsebin,
 S preprečevanjem opuščanja rabe prostora (kmetijskih zemljišč) in posledično zaraščanja kulturnih
krajin.
 Z ohranitvijo značilnih krajinskih vzorcev in ključnih značilnosti za posamično enoto krajine.
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2.7.1

Usmeritve za razvoj po posameznih krajinah
37. člen
(usmeritve za razvoj v območju krajine doline Reke in Bistriškega)

(1) Varovanje najboljših kmetijskih površin pred urbanizacijo in varovanje sonaravnih in naravnih
vodotokov in obvodnega vegetacijskega pasu.
(2) Poselitev se načrtuje v obstoječih območjih naselij s predvidenimi širitvami na naravovarstveno
manj občutljivih območjih in izven poplavno in erozijsko ogroženih območij. Širitev naselij se načrtuje na
območje najboljših kmetijskih zemljišč le v primeru, da zaradi varovanj (poplavno in erozijsko ogrožena
območja) ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.
(3) Usmeritve za kmetijstvo v območju doline Reke in Bistriškega so:
 Ohranja se značilno menjavanje njivskega sveta s travniki in posameznimi skupinami ali v vrste
nasajenimi jablanami.
 Vzpodbuja se raba kmetijskih površin, ki so v zaraščanju.
 Ohranja ali ponovno se vzpostavlja obmejke, živice in gozdne otoke ter varovalni zaščitni vegetacijski
pas ob vodotoku (Reka s pritoki) s ciljem zagotavlja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja
površinskih voda.
(4) Usmeritve za turizem in rekreacijo so:
 Pri načrtovanju območij turizma in rekreacije naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje
biotske raznovrstnosti;
 Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi in ne
zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se le-ta zagotavlja v poselitvenih območjih;
 Rekreacijske površine, ki zahtevajo velike površine ali večje gradbene posege se načrtujejo ob obstoječi
poselitvi izven naravno ohranjenih in neposeljenih območij, ali kot sanacijske ukrepe pri sanaciji opuščenih
kamnolomov (npr.: zelene površine mesta Ilirska Bistrica)
(5) Usmeritve za vodno gospodarstvo so:
 Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljišč naj zagotavlja
ohranjanje ekoloških funkcij vodnih koridorjev (kompenziranje visokih voda, ohranjanje samočistilnih
sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti);
 Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe vodotokov skupaj z obvodno
vegetacijo;
 Preprečevanje onesnaževanja voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami.
 Onesnažene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira.
 Zaradi varstva pred poplavami naj se povečujejo retencijske površine ob vodotokih, ki so bile v
preteklosti bistveno skrčene za namen kmetijskih površin. Te površine se lahko namenijo kmetijski rabi s
prilagojenim izborom kulturnih rastlin.
(6) Usmeritve za gozdarstvo so:
 Gozdne površine v zaledju mesta Ilirska Bistrica se ohranja in razvija v smislu socialno-ekološke funkcije
(predvsem rekreacijska, proti erozijska).
 Obseg gozdnih površin (ostanki gozda, drevesne živice ob vodotokih, posamezna drevesa na ravnini) je
potrebno ohranjati.
(7) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:
 Pri vzpostavljanju rekreacijskih poti izven naselij se ureja počivališča. Za počivališča naj se izbira
obstoječe atraktivne točke ob vodotokih ali skupinah dreves.
 Rekreacijske poti naj se vodi po obstoječih gozdnih ali poljskih poteh ali ob vodotokih.
 Ostanke naravne vegetacije v naseljih naj se ohranja in integrira v sistem parkovnih in drugih zelenih
površin.
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.

30

OPN Občine Ilirska Bistrica – Odlok – strateški del (dopolnjen osnutek, junij 2011)

38. člen
(usmeritve za razvoj krajine v območju Brkinov)
(1) Varovanje mozaičnega prepleta agrarnega krajinskega vzorca in tradicionalne poselitvene
strukture na hrbtih dolin in gozdih površin v nižjih zaradi strmine terena erozijsko ogroženih območjih.
(2)

Razvoj rekreacijskega in kmečkega turizma.

(3) Poselitev se načrtuje v obstoječih območjih naselij s predvidenimi širitvami na naravovarstveno
manj občutljivih območjih in izven erozijsko ogroženih območij. Širitev naselij se načrtuje na območje
najboljših kmetijskih zemljišč le v primeru, da zaradi varovanj (vodovarstvena in erozijsko ogrožena območja)
ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.
(4) V območju Brkinov se vzpodbuja razvoj intenzivnih nasadov sadovnjakov in raba kmetijskih
površin, ki so v zaraščanju.
(5) Usmeritve za turizem in rekreacijo v območju Brkinov so:
 Pri načrtovanju območij turizma in rekreacije naj se zagotavlja varstvo in razvoj območij kulturne
dediščine, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
 Vzpodbuja se razvoj turistično-rekreacijskih dejavnosti ob akumulacijskih jezerih Mola in Klivnik.
 Vzpodbuja se razvoj turizma na kmetijah (Pregarje, Sabonje…)
 Vzpodbuja se razvoj drugih trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi
danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se le-ta zagotavlja v poselitvenih območjih;
 Na izpostavljenih točkah in križiščih poti naj se uredi počivališča in razgledišča, ki naj bodo opremljena z
oznakami in naj vodijo do posameznih atraktivnost opremljenih z informativnimi tablami. Ohranja in poudarja
se lokalno identiteto.
 Vzpodbujanje razvoja turistično – rekreacijskih dejavnosti ob akumulacijskih jezerih Mola in Klivnik mora
nujno upoštevati osnovni namen obeh akumulacijskih (za bogatenje nizkih voda Reke in zadrževanja
poplavnega vala) in s tem povezanim izrazitim nihanjem vodne gladine. Upoštevati je potrebno tudi, da gre
za vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame, ki se varuje v skladu z varstvenim režimom,
določenim z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. l. RS, št. 57/96 in 63/97). Ta v 8. členu
prepoveduje vse posege v okolje na vplivnem območju parka, ki bi lahko posredno ali neposredno poslabšali
obstoječe stanje.
(6) Usmeritve za vodno gospodarstvo so:
 Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih (predvsem za
območje akumulacijskih jezer) naj zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 Ohranjanje vodnih površin skupaj z obvodno vegetacijo.
 Ohranja se obstoječe kale.
(7)

Varuje in krepi se skladen razvoj ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda.

(8)

Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture ima podzemna izvedba prednost pred nadzemno.

(9) Usmeritve za krajinsko oblikovanje v območju Brkinov so:
 Pešpoti in kolesarske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih poteh kjerkoli je to
možno in smiselno.
 Za ureditve počivališč in razgledišč naj se uporablja obstoječe atraktivne točke npr. kale (Gabrk).
Počivališča in razgledišča naj bodo minimalno opremljena: posamezna drevesa ali drevesa v gručah, klopi,
koši za smeti, oznake do posameznih atraktivnosti, informativne table. Ohranja in poudarja naj se lokalna
identiteta.

39. člen
(usmeritve za razvoj krajine v območju Matarskega podolja)
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(1) Poselitev se načrtuje v obstoječih območjih naselij s predvidenimi širitvami izven varovanih
območij.
(2) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:
 Pešpoti in kolesarske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih poteh kjerkoli je to
možno in smiselno.
 Za ureditve počivališč in razgledišč naj se uporablja obstoječe atraktivne točke. Počivališča in
razgledišča naj bodo minimalno opremljena: posamezna drevesa ali drevesa v gručah, klopi, koši za smeti,
oznake do posameznih atraktivnosti, informativne table. Ohranja in poudarja naj se lokalna identiteta.
(3)

Varuje in krepi se skladen razvoj ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda.

(4)

Varuje se biotska raznovrstnost travnikov.

40. člen
(usmeritve za razvoj krajine v območju suhe doline Knežaka)
(1) Varovanje mozaičnega prepleta gozda v višjih legah in agrarnega krajinskega vzorca ter
tradicionalne poselitvene strukture v dolinah.
(2) Ohranja se ekstenzivne nasade sadovnjakov in vzpodbuja se rabe kmetijskih površin, ki so v
zaraščanju.
(3) Usmeritve za turizem in rekreacijo so:
 Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništva, kolesarstvo) in dejavnosti, ki so usklajene z
naravnimi danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se le-ta zagotavlja v poselitvenih
območjih;
 Rekreacijske površine, ki zahtevajo velike površine, večje gradbene posege in predstavljajo večje
onesnaženje se načrtujejo izven teh območij;
 Spodbujanje razvoja turizma na kmetijah (Koritnice).
 Pri načrtovanju območij turizma in rekreacije naj se zagotavlja varstvo in razvoj območij kulturne
dediščine, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
 Na izpostavljenih točkah in križiščih poti naj se uredi počivališča in razgledišča, ki naj bodo opremljena z
oznakami in naj vodijo do posameznih atraktivnost opremljenih z informativnimi tablami. Ohranja in poudarja
se lokalno identiteto.
(4)

Varuje in krepi se skladen razvoj ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda.

(5)

Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture ima podzemna izvedba prednost pred nadzemno.

(6) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:
 Pešpoti in kolesarske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih poteh kjerkoli je to
možno in smiselno.
 Za ureditve počivališč in razgledišč naj se uporablja obstoječe atraktivne točke. Počivališča in
razgledišča naj bodo minimalno opremljena: posamezna drevesa ali drevesa v gručah, klopi, koši za smeti,
oznake do posameznih atraktivnosti, informativne table. Ohranja in poudarja naj se lokalna identiteta.

41. člen
(usmeritve za razvoj krajine v območju Snežnika)
(1) Varovanje naravno ohranjenega območja z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom
naravnih vrednost.
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(2)

Poseljenost se ohranja iz narodno obrambnih vidikov.

(3) Ohranja se strnjeno območje gozdov z zmanjševanjem vplivov razpršene poselitve. V večjem delu
območja se krepi ekološke in proizvodne funkcije gozda. Socialne funkcije se razvija s poudarkom na
ohranjanju in varovanju kvalitet naravnega okolja v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
(4)

Pretežno notranji razvoj dveh obstoječih turističnih destinacij Mašun in Sviščaki.

(5) Usmeritve za turizem in rekreacijo so:
 Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništva, planinstvo) in dejavnosti, ki so usklajene z
naravnimi danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture.
 Razvoj športne in druge turistične infrastrukture v okviru obstoječih turističnih območij (smučanje Mašun
in Sviščaki) naj bo v čim večji meri zagotovljen v območju obstoječih površin in tako, da ne zahteva bistvenih
krčitev gozda.
(6) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:
 Pešpoti, kolesarske in planinske poti se ureja po obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih poteh
kjerkoli je to možno in smiselno.
 Za ureditve počivališč in razgledišč naj se uporablja obstoječe atraktivne točke. Počivališča in
razgledišča naj bodo minimalno opremljena: klopi, oznake do posameznih atraktivnosti, informativne table.
Koše za smeti se postavlja samo v turističnih območjih kot so npr.: Mašun in Sviščaki. Ohranja in poudarja
naj se lokalna identiteta.

2.7.2

Usmeritve za razvoj za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
42. člen
(usmeritve za razvoj kmetijstva)

(1) Ohranja se kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje
gospodarske dejavnosti in spodbuja kmetijsko rabo zemljišč zaradi ohranjanja kakovosti kulturne krajine.
(2) Ključne usmeritve za razvoj kmetijstva v občini so:
 Varovanje in ohranjanje kmetijskih površin, zlasti ravninskih njivskih zemljišč v zgornjem toku reke Reke
in njiv v izravnavah brkinskega sveta.
 Ohranja se tradicionalno kmetijsko proizvodnjo ter ekološko in prostorsko pestrost in pestrost kultur in s
tem pestrost strukture kmetijskih zemljišč.
 Spodbuja se nadaljnji razvoj osnovne kmetijske proizvodnje ter odločanje kmetov za dopolnilne
dejavnosti (turizem na kmetijah, kulinarika, prenočitvene kapacitete, predelava osnovnih kmetijskih pridelkov,
storitvene dejavnosti).
 Spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava) in sadjarstva
predvsem v Brkinih.
 Preprečuje se zaraščanje kmetijskih zemljišč in izginjanje ekološko pomembnih grmovnih živic,
obmejkov in gozdnih zaplat iz kmetijskih zemljišč.
 Preprečuje se zmanjševanje mokriščnih predelov.
 Zaradi varstva pred poplavami naj se povečujejo retencijske površine ob vodotokih, ki so bile v
preteklosti bistveno skrčene za namen kmetijskih površin. V dolini Reke in Bistriškega se na poplavnih
območjih spodbuja kmetijska raba s prilagojenim izborom kulturnih rastlin.
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43. člen
(usmeritve za razvoj gozdarstva)













(1) Ključne usmeritve za posege v gozd in gozdni prostor so:
V strnjenih gozdnih kompleksih v gozdni in gozdnati krajini so dopustni manjši objekti za potrebe
gozdarstva in lovstva, ki so potrebni za gospodarjenje z gozdovi in lov na divjadjo.
Preprečuje se krčenje gozdnih zaplat na kmetijskih zemljiščih, ki so pomembne za krajinsko sliko
pokrajine ali pa opravljajo pomembno biotopsko funkcijo in funkcijo koridorskih povezav.
Posege v gozd se usmerja na robna območja, kjer prevladujejo gozdovi s slabšo zasnovo, ki so nastali z
zaraščanjem kmetijskih površin in kjer ni izjemno poudarjenih ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij
gozda.
Razvijanje turistične in rekreativne dejavnosti v območju gozdne krajine je potrebno uskladiti z določili
gozdnogospodarskih načrtov v izogib morebitnih konfliktov med različnimi uporabniki prostora.
Na izpostavljenih legah in v okolici večjih emisijskih virov je potrebno zagotoviti trajno prisotnost gozda.
Pogoji za gospodarjenje in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč se poizvedbi posegov v gozd in gozdni
prostor ne smejo poslabšati.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor ter za krčitve gozda v kmetijske namene je potrebno pridobiti
soglasje oziroma dovoljenje zavoda za gozdove Slovenije.
Gospodarjenje z gozdovi temelji na trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z
gozdovi, ki je v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot ter trajnim in optimalnim delovanjem
gozdov kot ekosistema ter uresničevanjem vseh njegovih funkcij.
Gospodarjenje z gozdovi je možno v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Za izvajanje
gozdnogospodarskih načrtov in svetovanje lastnikom gozdov je pristojen Zavod za gozdove Slovenije.

(2) Posegi v gozd in gozdni prostor morajo ohranjati ugodno stanje vseh avtohtonih rastlinskih in
živalskih vrst ter ne smejo bistveno ogroziti funkcij gozdov.












(3) Ključne usmeritve za razvoj gozdarstva v občini so:
Preprečuje se velike prostorske posege predvsem v strnjeno gozdno matico in uničevanje za krajinsko
sliko in ekološko stanje pomembnih gozdnih zaplat na kmetijskih zemljiščih.
Gradnja gozdnih prometnic se načrtuje in izvaja v skladu z veljavno gozdarsko, okoljsko in gradbeno
zakonodajo, pri čemer se ne smejo ogroziti lastnosti, zaradi katerih so bila določena varovana območja
narave opredeljena.
Z namenom izboljšanja ekonomske vrednosti gozdov in zaradi povečanja njihove mehanske stabilnosti
je potrebno v gozdovih izvajati gojitvena dela. Z namenom preprečitve škodljivih vplivov na gozd ter
zaradi sanacije poškodovanega gozda, je potrebno v gozdovih izvajati varstvena dela.
Ohranja se gozdove s posebnim varstvenim režimom, to so varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim
namenom.
Zagotoviti je treba večnamensko rabo gozda, skladno z drugimi usmeritvami in preprečiti posege in
dejavnosti v gozdu, ki onemogočajo zagotavljanje ekološke, socialne in proizvodne funkcije ter
poslabšujejo možnosti njihovega uresničevanja.
Pri gospodarjenju z gozdovi se upošteva načelo sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja ter
večnamensko vlogo gozda.
Doseči optimalno odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in zagotoviti ustrezno vzdrževanje
obstoječe mreže gozdnih prometnic.
V skladu z načrti varstva pred požarom v naravnem okolju se izvaja preventivno varstvo pred požari.

(4) Ohranja se:
 Gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo, ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb gozdarstva in
drugih dejavnosti, ki imajo v gozdu oziroma gozdnem prostoru svoj interes.
 Strnjene gozdne komplekse.
 Območje gozdov z izjemno poudarjenostjo socialnih in ekoloških funkcij.
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 Območja manjših gozdnih zaplat, območja obvodne vegetacije in biokoridorje, kjer je poudarjena
biotopska funkcija.
 Ohranja se gozdove, ki opravljajo pomembne ekološke (proti erozijske, biotske), socialne in lesnoproizvodne funkcije.
(5)

Gozdna krajina se ohranja še posebno v območju prevladujoče gozdne krajine Snežnik.

(6) Mestni gozd mesta Ilirske Bistrice se razvija s poudarjeno socialno-ekološko funkcijo (zlasti
rekreacijsko in proti erozijsko zaradi strmine terena). Umesti in vzdržuje se infrastrukturo (trim steza,
sprehajalne poti, gozdna učna pot), ki omogoča kvalitetno rekreacijo obiskovalcev, hkrati pa zmanjšuje
konflikte v prostoru. Prav tako je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo, zato se na tem delu
gospodarjenje z gozdom prilagaja nadaljnjemu ohranjanju te funkcije.

44. člen
(usmeritve za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti)
(1) Občina razvija turistične in prostočasne dejavnosti tako da postane uveljavljeno in prepoznavno
turistično območje v zaledju Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Razvoj turizma bo temeljil na naravnih in
ustvarjenih danostih (obstoječe turistične ureditve kot so Sviščaki, Mašun, objekti in območja kulturne
dediščine kot je mestno jedro Ilirske Bistrice, naselje Prem z gradom Prem, tradicionalna kulturna krajina
Brkinov, ipd.).
(2) Splošni cilji razvoja rekreacije v občini je razvoj raznolikih rekreacijskih dejavnosti, ki se navezujejo
na obstoječe naravne danosti in turistično ponudbo prostora.
(3) Koncept prednostnih območij za rekreacijo:
 Razvoj okolju prijaznih oblik rekreacije na prostem v naravnem okolju, nadgrajevanju že razvitih oblik
rekreacije:
 Razvoj mreže turističnih tematskih in rekreacijskih poti s potrebno infrastrukturo;
 Razvoj mreže urejenih kamp in piknik prostorov ter drugih sorodnih vsebin;
 Razvoj turizma v občini v veliki meri temelji na naravnih danostih, zato je nujno potrebno zagotavlja
varstva naravnih vrednot in ohranjanje biotskih raznovrstnosti kot bistvenih sestavin kakovostnega
naravnega okolja. To pomeni načrtovati turistično športno – rekreacijsko dejavnost in s tem povezane
prostorske ureditve na način in v obsegu, ki zagotavlja ohranjenje lastnosti varovanih območij. Navedeno je
potrebno še posebej upoštevati v območju Snežnika.
 Razvoj sistema, ki omogoča povezovanje rekreacijske infrastrukture in posameznih sorodnih oblik
rekreacije med seboj na ravni občine in na ravni regije;
 Razvoj znotraj posameznih rekreacijskih dejavnosti, ki bi omogočale ponudbo za množično in
individualno rekreacijo.
(4) Rekreacijske aktivnosti v naravnem okolju (odprtem prostoru) :
 Razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče s celovito
ponudbo, namenjeno tako stacionarnim kot dnevnim gostom.
 Razvoj obstoječe izletniške točke Mašun v turistično središče, namenjeno tako stacionarnim kot
dnevnim gostom.
 Ureditev turistične infrastrukture v območju akumulacijskega jezera Mola s turistično in športnorekreacijsko ponudbo.
 Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer območjem reke Reke, športno-rekreacijskim območjem Črne
Njive, športno-rekreacijsko območje Klivnik, Podtaborsko steno, Novokrajsko jamo in Gomanci, ter Dolino
Postrvice in Šmagurke s poudarkom na kulturni krajini.
 Ostalo spremljevalno ponudbo.
 Na prej navedenih lokacijah se skladno z naravnimi in ustvarjenimi danostmi vzdržuje obstoječa
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turistična infrastruktura, ob upoštevanju prostorskih in okoljskih omejitev pa se razvijajo tudi novi programi.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je eden izmed ključnih temeljev, na katerih
sloni turistična ponudba.
(5) Razvoj mreže turističnih tematskih in rekreacijskih poti s potrebno infrastrukturo, navedenih v 14. členu
tega Odloka.
(6) Ureditev osnovne infrastrukture za sprehajalne, tekaške, pohodniške in planinske poti in sicer:
 Prenova infrastrukture za smučanje v okviru projektov turističnega središča Sviščaki in Mašun.
 Razvoj rekreativnega čolnarjenja v okviru projektov ureditve turistične infrastrukture v območju
akumulacijskega jezera Mola in Klivnik ter pri Novakovem mlinu v območju reke Reke.
 Razvoj športnega plezanja v okviru dopolnilnega projekta Podtaborska stena.
 Razvoj lokostrelstva in športnega strelišča v območju črne njive,
 Razvoj vodnih športov na območju drugih tekočih voda v občini (npr. Postenjšek).
(7) Turizem
 Za razvoj turizma se zagotovi ustrezno osnovno in turistično infrastrukturo, (urejene in označene
kolesarske, peš in planinske poti, naravoslovne poti, povečane nastanitvene zmogljivosti, ureditev športnih in
rekreacijskih površin, vzpostavitev informacijskega centra, itd.
 Spodbuja se odpiranje gostišč, manjših muzejev in kmečkih turizmov v osrednjih delih naselij, urejanje
osrednjih javnih površin naselja in njihovo programsko obogatitev.
 Za razvoj turizma je ključnega pomena bogatitev turistične ponudbe, ki naj bo čim bolj pestra. Razvoj
turizma naj se usmerja v povezovanje z drugimi panogami, zlasti s kmetijstvom in športom oziroma
rekreacijo.
 Spodbuja se razvoj turizma, ki ne posega agresivno v naravo. Območja prepoznavnih kakovosti
naravnih in kulturnih značilnosti v krajini se vključijo v sistem turističnih poti (Snežnik, Brkini, akumulacijska
jezera druga območja, pomembna z vidika ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter varstva
kakovosti okolja).
 Spodbuja se vzpostavitev turističnih kmetij v Brkinih in dolini Reke ter Bistriškem. Poseben poudarek je
potrebno nameniti izven penzionskim storitvam in organizaciji dodatnih aktivnosti za goste.

45. člen
(usmeritve za pridobivanje mineralnih surovin)
(1) Širitev obstoječega pridobivalnega prostora mineralnih surovin, kjer je treba zagotoviti izdelavo
predhodnih preveritev, utemeljitev in določitev ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov ter za sprotno in
končno sanacijo.
(2) Nelegalne in opuščene kope, kjer eksploatacija ni več možna, je potrebno ustrezno sanirati, s
čimer se zagotovi varnost prostora za ljudi in živali ter sanacijo krajinskih kvalitet prostora.

46. člen
(usmeritve za upravljanje z vodami)
(1) Poplavna varnost:
 Vse ureditve je potrebno načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala. Vse morebitne
ureditve vodotokov morajo zagotoviti sonaravno urejen odtočni režim in poplavno varnost vsem obstoječim
in novo predvidenim objektom.
 Pri urejanju vodotokov je potrebno upoštevati naravno dinamiko in specifičnost odtočnega režima ter v
največji možni meri ohraniti naravne retencijske sposobnosti obravnavanega območja. V kolikor bo prišlo do
zmanjšanja retencijskih površin, povečanja odtoka in posledično do večje poplavne ogroženosti dolvodno, je
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potrebno predvideti in izvesti dodatne ukrepe (zadrževanje, povečanje prevodnosti, ...)
 Odvajanje padavinskih voda iz urbanih površin se predvidi na način, da je v čim večji možni meri
zmanjšan hipni odtok, kar pomeni, da je potrebno aktivirati razpoložljive retencijske površine (prepustni tlaki,
parkovne ureditve...) ter predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike
(zatravitev, morebitni suhi zadrževalniki, ...)
(2) Kakovost vode:
 Preprečiti je potrebno slabšanje kakovosti voda, s tem v zvezi je potrebno usmerjati poselitev v
ureditvena območja naselij z urejenim zbiranjem in čiščenjem odpadnih voda.
(3)

Zavarovati in varovati je potrebno podzemne vode kot vir pitne vode.

(4) Retencijske površine so nujne za zagotavljanje poplavne varnosti, zato naj se preprečuje njihovo
zmanjševanje. V preteklih desetletjih so bile površine v dolini reke Reke že bistveno zmanjšanje. Glede na to
predlagamo, da se te površine povečujejo. Novo predvideni objekti naj se načrtujejo izven območja
poplavnih površin.

2.7.3

Usmeritve za razvoj na posebnih območjih
47. člen
(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)

Ohranjanje prepoznavnosti krajin oz. prostora se zagotavlja predvsem na območjih prepoznavnosti ter na
območjih kompleksnega varstva kulturne dediščine. Za prepoznavnost prostora je treba zagotavljati
predvsem ohranjanje gozdnih območij z značilnimi naravnimi reliefnimi oblikami, značilne vzorce poselitve,
ustvarjene reliefne oblike, zgradbo in simbolne pomene krajine ter značilne arhitekturne člene in njihovo
umeščenost v prostor. Varujejo se ekološki procesi z uveljavljanjem sonaravnega gospodarjenja v kulturni
krajini in povezave s stavbno in naselbinsko dediščino.

48. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Upoštevati je potrebno varstvene režime in razvojne usmeritve, ki so navedene v Strokovnih
podlagah za kulturno dediščino.
(2) Posebno pozornost je treba posvetiti konceptu celostnega varstva, s poudarkom na pomenu
varstvenih območij na nivoju večjih območij naselbinske dediščine, manjših homogenih stavbnih celot in
posameznih objektov, ki se varujejo v njihovem vplivnem območju. Območja, kjer je treba zagotoviti celostno
ohranjanja kulturne dediščine so predvsem:
 območja naselbinske dediščine,
 območja arheološke dediščine.
(3) Vzdržen prostorski razvoj vključuje štiri vidike ali dimenzije vzdržnosti: ekonomska, socialna,
okoljska in kulturna. Ohranjena dediščina in njena integracija v prostoru je eden od nosilcev trajnostnega
razvoja občine na vseh področjih (gospodarstvo, kmetijstvo, promet, kultura, okolje, idr.)
(4) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno dediščino obravnavati kot dejavnik kvalitete prostora ter
kot vir blaginje in priložnosti za razvoj. Dediščina s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavlja pomemben
socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, katerega mora občina izkoristiti za dosego
prostorsko uravnoteženega razvoja.
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.
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(5) Cilji, pomembni pri oblikovanju kulturne politike občine so povezati dejavnosti znotraj kulturne
politike v lokalnem programu za kulturo in spodbujanje kulturnih projektov (npr. obnove kulturnih
spomenikov, ki jih financira lokalna skupnost, muzejska dejavnost, kulturne poti itd.).
(6) Ključne usmeritve za varstvo kulturne dediščine so:
 Izoblikovati prostorske mehanizme zaustavljanja negativnih trendov upadanja števila enot dediščine
(nelegalne rušitve, nelegalni posegi v prostor, propadanje enot zaradi različnih razlogov),
 Izoblikovati prostorske mehanizme zaustavljanja trendov nekakovostne urbanizacije podeželja in s tem
degradacije naselbinske dediščine, kulturnih krajin in vplivnih območij enot kulturne dediščine.
 Povezava razvojnih dejavnosti z aktivno revitalizacijo objektov dediščine.
 Ohranjati in vzdržno razvijati krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na
regionalni ravni z upoštevanjem varstvenih pogojev in smernic v urejanju prostora (načrtovanje, izvedba,
nadzor) v povezavi z drugimi prostorskimi sistemi (poselitev, infrastruktura, razvoj podeželja).

49. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
(1) Upoštevati je potrebno varstveni režim in razvojne usmeritve, ki so navedene v Naravovarstvenih
smernicah.
(2) Pozornost je treba posvetiti konceptu celostnega varstva. Območja, kjer je treba zagotoviti
posebno pozornost pri varstvu narave so:
 ožja in širša zavarovana območja
 območja predlagana za zavarovanje
 naravne vrednote
 območja, kjer se pričakuje ugotovitev obstoja naravnih vrednot
 posebna varstvena območja (Natura 2000)
 ekološko pomembna območja
 habitatni tipi in prvine biotske raznovrstnosti.
(3) Vzdržen prostorski razvoj vključuje štiri vidike ali dimenzije vzdržnosti: ekonomska, socialna,
okoljska in kulturna. Varstvo narave je eden od nosilcev trajnostnega razvoja občine. Pri prostorskem
načrtovanju je potrebna naravovarstvena območja obravnavati kot dejavnik kvalitete prostora ter kot vir
blaginje in priložnosti za razvoj. Ohranjena narava s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavlja pomemben
socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, katerega mora občina izkoristiti za dosego
prostorsko uravnoteženega razvoja.

50. člen
(usmeritve za varstvo vodnih virov)
(1) Na vodovarstvenih območjih se upoštevajo usmeritve:
 Na vodovarstvenih območjih je potrebno skrbno nadzirati odpadne vode, gnojnične jame, uporabljanje
fito farmacevskih sredstev na kmetijskih površinah oz. vodovarstvena območja zaščititi pred kakršnim koli
onesnaževanjem.



(2) Ekološko sporne dejavnosti na vodovarstvenih pasovih niso dovoljene.
Odpadne vode se čistijo v okviru sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
Odpadne vode iz objektov, ki jih ni mogoče zajeti v sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se
čistijo z individualnimi čistilnimi sistemi (pretočne greznice, rastlinske čistilne naprave, individualne
biološke čistilne naprave), spodbuja se zamenjava nepretočnih greznic s prej omenjenimi sistemi;
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Gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode morajo biti brez iztoka in vodotesne, potrebno je
urediti ustrezne nepropustne gnojne jame ali lagune ter gnojevke in gnojnice odvažati na za to primerne
površine;

51. člen
(usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)
(1) Za zmanjševanje tveganja na območjih potencialnih naravnih in drugih nesreč je potrebno
omejevati razvoj in dejavnosti na teh območij, potrebno je ustrezno upravljati z primarno dejavnostjo ter
vzpostaviti nadzor.
(2) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno
nevarnostjo VIII. stopnje po MSC lestvici.
(3) Na močno erozijsko ogroženih območjih Brkinov in doline Reke se ohranja gozdne površine.
Gradnja objektov in golosek na močno erozijskih ogroženih območjih ni dovoljena.
(4) Gradnja na poplavnih območjih (dolina Reke in območje Kalškega in Bačkega jezera) in v pasu
priobalnega zemljišča, ki znaša 15 m ob Reki in 5 m ob ostalih vodotokih in območjih njihovih visokih voda,
ni dovoljena. Izjema so le rabe prostora, za katere niso potrebni posebni in večji ukrepi za preprečevanje
poplav, kot so npr. ekstenzivni travniki in rekreacijske površine.
(5) Pri načrtovanju prostorskega razvoja naselij se ne posega na območja, ki so ogrožena zaradi
nesreč z nevarnimi snovmi ali drugih nesreč (promet – glavna državna cesta G1-6, železnica; vojna).

52. člen
(usmeritve za območja za potrebe obrambe)
(1) Območje izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, namenjeno izključno za
obrambne potrebe, na katerih potekajo aktivnosti, zlasti za razmestitev usposabljanje in delovanje vojske.
(2) Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno
drugim uporabnikom, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih ali drugih
nesrečah ter v miru za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe.
(3) Območje možne omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del območja za
potrebe obrambe, ki obsega varnostno območje, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih
razlogov.
(4)

V območju občine se nahaja območje za potrebe obrambe Bač.

(5) Za vse posege v območja za potrebe obrambe je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za
obrambo.
(6) Na območju občine se nahaja območje posebnega pomena za obrambo Bač (območje izključne
rabe ter območje omenjene in nadzorovane rabe).
(7) Območje izključne rabe postora za potrebe obrambe je območje namenjeno izključno za obrambne
potrebe, na katerih potekajo aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.
(8) Območja omenjene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe so del območja za potrebe
obrambe, ki obsegajo varnostno območje, na katerih so potrebne omejitve in varnostnih ali tehničnih
razlogov.
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2.8

USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
53. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) Namenska raba se določi in prikaže za celotno območje občine. Osnovna namenska raba zemljišč
se loči na:
 stavbna zemljišča
 kmetijska zemljišča
 gozdna zemljišča
 vodna zemljišča
 in druga zemljišča.
(2) Območja osnovne namenske rabe se deli še na območja podrobnejše namenske rabe prostora.
Določena so v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS,
št. 99/07).
(3) Osnovna namenska raba prostora je po načelih pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja
posameznih dejavnosti deljena na območja podrobnejše namenske rabe prostora.
(4) Območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora so prikazana v grafičnih prikazih
izvedbenega dela OPN Ilirska Bistrica.

2.9

USMERITVE ZA DOLOČITEV PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
54. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

Prostorski izvedbeni pogoji se določijo za celotno območje občine. Prikazani so v izvedbenem delu
občinskega prostorskega načrta. Z njimi se določi merila in pogoje za gradnjo objektov ter drugih posegov po
posameznih enotah urejanja prostora: glede vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del
ter vrste dopustnih objektov glede na namen, njihovo lego, velikost in oblikovanje, pogoje glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, varstvene pogoje, ipd.

2.10 KONCEPT PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINSKEGA SREDIŠČA ILIRSKA BISTRICA
2.10.1 Koncept razvoja naselja na podlagi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine in naselja
55. člen
(vizija prostorskega razvoja naselja Ilirska Bistrica)
(1) Mesto Ilirska Bistrica se bo razvijalo kot osrednje gospodarsko, zaposlitveno, oskrbovalno,
kulturno, športno in izobraževalno središče regionalnega pomena ter občinsko središče, ki je gospodarsko,
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družbeno in kulturno središče širšega območja. Skrbelo se bo za zadosten stanovanjski fond, razvijalo
storitvene ter proizvodne dejavnosti in delovna mesta. V ta namen se bo s prestavitvijo državne ceste G1-6
na območju in notranjim razvojem ter širitvijo naselja na severni meji mesta spodbujal intenziven razvoj
gospodarskih, oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti.
(2) Ilirska Bistrica se nahaja v vplivnem območju Reke (država Hrvaška), zato se pri njenem razvoju
stremi k pospešenem razvoju mesta kot regionalnega središča z razvojem funkcij, ki niso dovolj razvite,
razvojem turizma in gospodarske cone. Kot regionalno občinsko središče bo razvijala obstoječe dejavnosti
(dejavnosti socialnega varstva, nižje izobraževanje, sodstvo, uprava, zdravstvo..) in dejavnosti, ki glede na
predvideno raven regionalnega središča niso dovolj razvite (višje in visoko izobraževanje, sodne in upravne
institucije specializirane socialno varstvo in javne raziskovalne organizacije.…).
(3) Kot središče regionalnega razvoja, ki naj ima najmanj 5000 prebivalcev bo zagotavljala možnosti
za stanovanjsko gradnjo, prvenstveno s prenovo degradiranih območij in območij naselbinske kulturne
dediščine z zgoščevanjem obstoječih poselitvenih površin za stanovanjsko gradnjo in z širitvami območij za
stanovanja.
(4)

Spodbujala bo ustvarjanje novih delovnih mest v centralnih dejavnostih, kakor proizvodnji.

(5) Ključna strateška opredelitev razvoja mesta temelji na prenovi, revitalizaciji in notranjem
zgoščevanju ter mešanju urbanih rab in primerne gostote. Pri tem razvoju bo upoštevala obstoječe urbane
oblike, arhitekturo ter območja in objekte kulturne dediščine. Mesto se bo razvijalo v smeri sanacije
degradiranih industrijskih območij neprimernih dejavnosti (industrijske in njim podobne dejavnosti), sanacije
degradiranih opuščenih območij (območje TOK, območje bivšega Topola) in prenovo mestnega jedra. Ilirska
Bistrica bo z zagotavljanjem primernih površin krepila, oziroma razvila svoj turistični potencial. Naselje se bo
širilo po zapolnitvi in izrabi že obstoječih stavbnih površin.
(6) Za kvalitetno življenje v mestu bo poskrbela z primernim vključevanjem naravnih sestavin, vode in
obvodnih površin z primerno urejenim javnim dobrim (trge, tržnica, igrišča, oblikovanje parkovne površine..),
kar bo ustvarilo razmere za ekološko ravnotežje in kakovost življenjskega okolja v mestu .
(7)

Mesto se bo razvijalo v povezavi zelenega sistema naselja z kvalitetami naravnega okolja .

(8) Dosedanja razporeditev centralnih dejavnosti urbanega središča v središču mesta, se bo ohranjala
in širila na območja starega mestnega jedra (spomenik naselbinske dediščine), območje TOK do železniške
postaje, na območjih ob glavni mestni cesti (kar bo pospešila prestavitev ceste G1-6 izven območja
mestnega jedra na območje južno od železniške proge). Obstoječe površine za nakupovalno središče ob
vstopu v mesto se okrepi in razširi.
(9) Predviden je razvoj centralnih družbenih dejavnosti na severnem delu mesta ob izgradnji
stanovanjskih območij na severu mesta ter širitve na že obstoječih območjih centralnih dejavnost.
(10) Dolgoročna širitev mesta (za bivanje) bo usmerjena na zapolnitev obstoječih stavbnih površin na
poselitvenem območju mesta, s prenovo degradiranih območij (območje Topol, območje Tok) namenjenih za
stanovanja ter z strateškimi širitvami območij za stanovanjsko gradnjo na območja na severovzhodu.
Individualni stanovanjski gradnji so namenjena območja širitev na severnem delu mesta, območje Topola in
zapolnitev obstoječih stavbnih površin. Stanovanjska območja višjih gostot se usmerja na območje ob cesti
Ilirska Bistrica – Knežak, pod Dom starejših občanov, na degradirano območje Topola, na območje južno od
osnovne šole in zahodno od Žabovce.
(11) Predvidene so širitve območij podeželskega naselja in določitev območja za selitev kmetij iz
urbanih območij, kjer nimajo možnosti širitve.
(12) Razvoj območij za gospodarske dejavnosti je predviden z notranjem razvojem na obstoječih
območjih namenjenih proizvodnji. Načrtovana širitev je dopustna ob doseganju ciljev ohranjanja biotske
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raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot pri čemer je potrebno upoštevati izjemen pomen območje ob
trnovskem potoku za ohranjenje biotske raznovrstnosti.
(13) Pospeševanje razvoja Ilirske Bistrice kot turističnega kraja z ureditvijo in prenovo mestnega jedra,
ureditvijo manjših nastanitvenih kapacitet , krepitvami vseh vrst turistične infrastrukture (gostinstvo , turistično
informacijski center..), krepitev trgovske in storitvene dejavnosti za potrebe turizma (izhodiščna točka za
Mašun, Sviščake, jezero Mol in Klivnik).
(14) Prestavitev glavne ceste omogoča oblikovanje mestne ceste skozi mesto z oblikovanjem manjših
trgov z javnim programom in oblikovanje mestne promenade z oblikovanjem cestnega profila, ki bo prijazen
za pešce in kolesarje, zmanjševanjem dopustnih hitrosti, zasaditvijo drevoredov, kjer to dopuščajo
prostorske možnosti.
(15) Predviden je razvoj javnega prometa in sicer medkrajevnega prometa.
(16) Potrebno je načrtno opremljanje novih stavbnih zemljišč za dolgoročni prostorski razvoj mesta.

2.10.2 Območje UN
56. člen
(območje UN)
Območje urbanističnega načrta Ilirska Bistrica obsega območje naselja Ilirska Bistrica z predvidenimi
širitvami in zelenimi površinami, ki predstavljajo rekreacijsko zaledje mesta obsega 399 ha površin.

2.10.3 Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
57. člen
(koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa)
(1) Skozi mesto poteka del omrežja daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena. Ilirska Bistrica
se navezuje na omrežje daljinskih cestnih povezav enakega pomena sosednjih držav. Do izgradnje daljinske
cestne povezave mednarodnega pomena v smeri Reka (država Hrvaška), Ilirska Bistrica, Postojna/Divača
se še naprej zagotavlja obstoječo cestno povezavo od Krvavega potoka preko Kozine do Staroda in naprej
proti Reki (država Hrvaška).
(2) Mesto Ilirska Bistrica ima pomembno prometno lego. Skozi mesto potekajo : glavna državna cesta,
regionalne ceste in razvejano omrežje lokalnih cest in javnih poti.
(3) Prometno omrežje Ilirske Bistrice se razvija kot celovit sistem, ki obsega tako državno prometno
omrežje, lokalno prometno omrežje, ureditev mirujočega, peš in kolesarskega prometa. Predvidi se primerno
število parkirnih mest ob postajališčih JPP oz. v njihovi okolici z vidika prometa v regiji (koncept parkiraj in se
pelji oz. P+R).

58. člen
(državno prometno omrežje)
(1) Prometno omrežje mesta Ilirska Bistrica se navezuje na glavno državno cesto G1-6 Prem – Ilirska
Bistrica - Jelšane.
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(2) Skozi naselje potekajo državne ceste: regionalne ceste: Ilirska Bistrica-Pivka, Ilirska Bistrica Podgrad, Ilirska Bistrica-Grda Draga, Ilirska Bistrica – Novokračine.
(3) Za dolgoročni razvoj mesta je pomembna izgradnja razbremenilne ceste – južne obvoznice, ki bo
potekala od priključka na severnem delu mesta pred prečkanjem obstoječe glavne ceste in železniške proge,
potekala ob železniški progi in se priključila na obstoječo traso pri križišču glavne ceste in regionalne ceste
Ilirska Bistrica – Novokračine. S to cesto se bo razbremenil promet skozi mestno središče.
(4)

Obstoječa državna cesta skozi mesto bo postala mestna cesta.

59. člen
(lokalno prometno omrežje)
(1) Predvidena je izgradnja razbremenilne lokalne ceste z značajem mestne zbirne ceste in sicer bo
cesta potekala od državne ceste Ilirska Bistrica-Pivka do glavne državne ceste G1-6 Prem – Ilirska Bistrica
– Jelšane.
(2) Prednostnega pomena so tudi izboljšave notranjega mestnega prometnega omrežja, predvsem pa:
 Izgradnje in ureditve posameznih križišč,
 Izgrajevanje prometnega omrežja na novih poselitvenih območjih in njegova navezava na obstoječe in
predvideno razbremenilno omrežje.



(3) Ceste so funkcionalno kategorizirane v dve kategoriji:
mestne zbirne ceste,
dostopne ceste.

(4) Mestne zbirne ceste so glavne mestne ceste, na katere se navezuje ostalo dostopno cestno
omrežje.
(5)

Dostopne ceste so ceste nižjega reda, ki služijo napajanju zazidalnih celot.

(6) Potrebno je varovati in zagotavljati optimalne koridorje obstoječih in predvidenih cest pred
pozidavo.
(7) Pri načrtovanju in urejanju cest je potrebno upoštevati naslednja izhodišča glede oblikovanja
značilnega profila ceste:
 Državna cesta - obvozna cesta ima določen prečni profil z državnim lokacijskim načrtom.
(8) Mestne zbirne ceste naj imajo vozišče za motorni promet široko 2x3,00 m, kolesarsko stezo in
pločnik. Kjer ni dovolj prostora, je ta cesta lahko urejena brez kolesarskih stez. V tem primeru so kolesarji na
vozišču za motorni promet. Vse mestne zbirne ceste se pri polnem profilu načrtujejo z vzdolžnimi zelenicami
ali drevoredi.
(9) Z izgradnjo južne obvoznice bo današnja glavna cesta skozi Ilirsko Bistrico postala mestna zbirna
cesta, kjer naj bi bil poudarek na urejanju površin za pešce, zasaditvi drevoreda in ureditvi površin na
kolesarski promet.
(10) Dostopne ceste imajo vozišča za motorni promet široka 2 x 2,50 do 3,00 m in pločnik. Kolesarski
promet tu poteka po vozišču za motorni promet.
(11) Samostojne površine za peš in kolesarski promet morajo biti široke najmanj 2,5 m.

60. člen
(mirujoči promet)
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Za potrebe Ilirske Bistrice je predvidena ureditev javnih parkirišč na nivoju in v garažnih hišah v mestnem
središču in več parkirišč na območju mestnega in trškega jedra.
61. člen
(kolesarske in peš poti)
(1) Predvidena je ureditev varnih peš in kolesarskih poti v šolo iz vseh poselitvenih območij za potrebe
lokalnega prebivalstva.




(2) Predvidene so tri vrste kolesarskih poti:
samostojna kolesarska in peš pot,
kolesarska steza
mešana vozna površina (omejitev hitrosti na 30-50 km/h).

(3) Ob pomembnejših prometnicah se predvidi kolesarske poti ločeno od površin za motorni promet.
Na ostalih prometnicah pa se predvidi mešan promet, kolesarji in motorni promet pa se odvija na površinah,
ki so rezervirane za motorni promet.
(4) Pešpoti se uredijo kot pločniki ob vseh predvidenih mestnih zbirnih in pomembnejših dostopnih
cestah. Ob mestni zbirni cesti skozi center Ilirska Bistrica se uredi širša peš promenada od šole do območja
novega trgovskega centra oziroma zdravstvenega doma.
(5) Kolesarski in peš promet se odvijata tudi po poljskih in gozdnih poteh, ki povezujejo Ilirsko Bistrico
z zelenim zaledjem.



(6) Skozi mesto vodi:
Tematska peš in kolesarska pot Ilirska Bistrica – Skrivnostni svet Zg. Pivke,
Trase državnega kolesrskega omrežja.

62. člen
(javni potniški promet)
(1)

V občini je organiziran medkrajevni avtobusni prevoz.

(2)

Lokacija avtobusne postaje v Ilirski Bistrici se ohranja.

(3) Skozi Ilirsko Bistrico poteka železniška proga Ljubljana-Pivka-Ilirska Bistrica-Reka, ki je del
omrežja daljinskih železniških povezav mednarodnega pomena, omrežje daljinskih železniških povezav
nacionalnega pomena in omrežje regionalnih železniških povezav. Za navezovanje na evropsko »TEN«
infrastrukturno omrežje ter V. in X. panevropski prometni koridor, se rekonstruira in dogradi daljinske
železniške povezave mednarodnega pomena, ki bodo omogočale hitrosti do 160 km/h.
(4) V Ilirski Bistrici se prometni terminal v neposredni povezavi z načrtovano gospodarsko cono, ki se
jo načrtuje kot samostojno prostorsko enoto v bližini.

2.10.4 Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja
63. člen
(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)
(1) Mesto Ilirska Bistrica je sestavljeno naselje nastalo z zlitjem starega trškega jedra Ilirske Bistrice in
samostojnega naselja Trnovo z širitvami ob komunikacijah in ob železniški progi.
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(2) Mesto sestavljajo naslednja območja: območje mestnega jedra Ilirske Bistrice, območja Trnovo,
območja nastala ob glavni državni cesti, stanovanjska območja, industrijska območja ob železniški progi .
Velik del predstavljajo degradirana in opuščena industrijska območja (območje TOK in Topol). Ilirsko Bistrico
omejujejo območja Nature 2000, ekološko pomembna območja, območja najboljših kmetijskih zemljišč,
poplavna območja in reliefno strmejša gozdna zemljišča
(3) Oblikovanje mesta označuje lega med vznožjem Gradišča, Stražnice in Solne ter reko Reko s
pritoki. Mesto označuje prometna lega ob glavni državni cesti z močnim tranzitnim prometom skozi mesto ter
železniška proga..
(4) Osnovna usmeritev v oblikovanju je varovanje in vzpostavljanje prepoznavne podobe naselja ter
varovanje in vzpostavljanje kakovostnih ambientov naselja.
(5) Ključni strateški usmeritvi notranjega razvoja urbanega območja sta prenova območij kulturne
dediščine in prenova degradiranih območij in urejanje neustrezno izkoriščenih zemljišč. V mestnem središču,
, ki je v posameznih delih delno degradirano je potrebno ohranjati objekte kulturne dediščine in ter predvideti
saniranje degradiranih delov, pri čemer se upošteva urbane oblike in arhitekturo, mešanje urbanih rab in
primerne gostote, možnosti večkratne rabe prostora, socialno in kulturno različnost, varnost in kvalitetno
prebivanje, varstvo in razvoj kulturne dediščine ter možnosti za zmanjšanje rabe osebnega avtomobila in
energije. Na tem območju je potrebno ohranjati obstoječe gradbene linije in zasnovo javnih površin ob
vodotokih.
(6) Varuje se značilna podoba mesta z omejitvijo širitev izven višinsko določenega reliefnega robu
pozidave na območju starega mestnega jedra ohranjanje dominantne lege cerkve Sv. Petra na manjši
naravni vzpetini.
(7)

Pri tem je potrebno posvetiti posebno pozornost oblikovanju vstopa v mesto.

(8) Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju nove mestne ceste, ki bo s prestavitvijo
postala glavna cesta skozi mesto. Cesta naj dobi elemente mestne promenade. Ob cesti se vzpostavi
drevored, kjer so za to prostorske možnosti. Ob tej ulici naj se nizajo javni programi, hkrati pa naj bo
opremljena z drevoredom, tlaki, razsvetljavo, itd. na način, da je prijetna za sprehajanje. Obstoječe žepe,
manjše zasnove trgov ob cesti se poudari in uredi ter poveže z javnim programom v pritličjih objektov.
Območje starega poselitvenega jedra , se navezuje na to cesto z urejenimi pešpotmi.
(9) Za oblikovanje mesta je ključno ohranjanje zelenih površin v naselju ter njihova sonaravna ureditev
skladno z usmeritvami za varovanje teh območij , ohranitev zelenih površin območja pokopališča, ki se
nadaljuje preko parkovnih površin objektov na Vidmu ter Brinškovega hriba (Hrib svobode). Za oblikovanje
mesta je ključna ohranitev zelenega robu (višinska omejitev) na severu in zahodu.
(10) Ohranjati je treba merilo in značilne poglede (na kakovostne naravne in oblikovane prvine,
dominante v prostoru, reliefne ali vegetacijske izpostavljene robove …), kakor tudi krajinske značilnosti v
odprtem prostoru. Pri vseh gradnjah je treba pri umestitvi upoštevati razmerje do naselja, zaselka ali skupine
hiš, pri oblikovanju pa lokalno stavbno tipologijo objektov (arhitekturno oblikovanje, materiali, izvedba). Še
posebej premišljeno (višinski gabarit, tlorisna razporeditev, značilni pogledi, oblikovanje) je treba načrtovati
gradnjo večjih objektov (npr. gostinski, obrtno proizvodni objekti ali gospodarska poslopja).
(11) Območja in objekte kulturne dediščine se prenovi in ohranja skladno z usmeritvami namenske rabe
in razvoja funkcij mesta.

64. člen
(urbana oprema)
Neprometne oz. obvestilne in usmerjevalne oznake je potrebno oblikovno poenotiti, vsebinsko pa vezati na
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prostor občine in mesta. Pri njihovi umestitvi, številu in velikosti je upoštevati merilo in značilnosti prostora
(tudi varovane poglede).
65. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Pri urejanju zelenih površin znotraj historičnih poselitvenih območij je osrednje vodilo ustrezna
prezentacija elementov kulturne dediščine: območja v prepletu z elementom voda na območju starega
trškega jedra Ilirska Bistrica.
(2) Ohranjanja se odprte, zelene in rekreacijske površine v mestnem središču, ki so preko naravnih
koridorjev povezani v prehoden zeleni sistem.
(3) Z varovanjem robov strnjenega mesta in s prenavljanjem in zgoščevanjem mestnih struktur se
varujejo območja trajno odprtega prostora.
(4) Oblikovanje prostorskih ureditev na zelenih in drugih javnih odprtih površinah znotraj obstoječih
poselitvenih območij naj se gradi na uporabi tipičnih elementov notranjsko primorske urbane krajine, medtem
ko naj bodo ureditve v novejših delih mesta ambiciozno in sodobno zasnovane.
(5) Posamezna drevesa se ohranja in po potrebi nadomešča. Vse zunanje ureditve morajo biti
izvedene tako, da obstoj dreves ni in ne bo ogrožen.
(6) Ohranja se obstoječe zaščitne vegetacijske pasove, ki so pomembni v strukturi naselij pasovi
obstoječih zaščitnih pasov .

2.10.5 Koncept zelenega sistema naselja
66. člen
(zeleni sistem)
(1) Osnovne značilnosti obstoječe zasnove mesta Ilirska Bistrica, ki so pomembne za zasnovo
zelenega sistema mesta so:
 Lega ob pobočjih Stražice, Gradišča in Solne. Obstoječe zelene površine znotraj naselja: dominantna
lega griča z Trnovsko cerkvijo Sv. Petra, Brinškov grič (Hrib svobode) in obstoječe parkovne površine za
objektom občine (park Nade Žagar in Kindlerjev park).
 Na območju mesta je veliko manjših vodotokov, ki se vključujejo v urbano strukturo mesta.
 V poselitvenem območju je več degradiranih pozidanih območij, ki je jih je potrebno celostno prenoviti in
vanje vključiti elemente zelenega sistema ( zelene površine, otroška igrišča, povezave z zelenimi površinami
sosednjih območij).
(2) Gozdove, kmetijske površine v zaledju in zelene pasove ob vodotokih in druge odprte površine na
ureditvenem območju se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.
(3) Ustvarja se nove drevoredne poteze ob vstopih v mesto ob glavni mestni cesti, ki se vzpostavi po
prestavitvi glavne državne ceste skozi Ilirsko Bistrico na območje ob železniški progi.
(4) Z zelenim sistemom se zagotavlja: zadovoljitev raznolikih potreb prebivalcev po športu, rekreaciji in
drugih prostočasnih dejavnostih,varovanje tistih odprtih prostorov in zelenih površin, ki so prepoznani kot
bistveni za zeleni sistem in izboljšanje ekološke in funkcionalne povezave med prvinami zelenega sistema in
njihovo programsko dopolnjevanje.

67. člen
ZUP d.o.o. in V prostoru d.o.o.

46

OPN Občine Ilirska Bistrica – Odlok – strateški del (dopolnjen osnutek, junij 2011)

(športno rekreacijske površine)
(1) Na območju mesta Ilirska Bistrica je Športni park nekdanje območje vojašnic, športni park ob
parkovnih površinah za občinsko stavbo (park Nade Žagar in Kindlerjev park) z opuščenimi športno
rekreacijskimi objekti (zunanji bazen). Ti športni parki se ohranjajo, obnovijo, ob njih se umešča manjša
otroška igrišča.
(2) Športna igrišča se nahajajo tudi ob osnovnih šolah. Druge površine so večinoma ozko zasnovani
tematski parki kakršni so v Ilirski Bistrici igrišča ob vrtcih.

68. člen
(otroška igrišča)
(1) Otroška igrišča so predvidena v sklopu zelenih površin ali drugih površin in morajo biti primerno
razporejena ob šolah, vrtcih in v stanovanjskih soseskah. Predvidena je ureditev otroških igrišč na vseh
območjih prenove, območjih notranjega razvoja in širitvah, kjer je predvidena izgradnja večstanovanjskih
objektov.
(2) Obstoječe otroško igrišče v centru mesta se razširi na proste zelene površine še za potrebe
starejše starostne skupine otrok.
(3) Zaradi uvajanja devetletke, so postala otroška igrišča ob šolah sestavni del obvezne opreme
šolskih igrišč. Igrišča se primerno opremi ter predvidi takšna ureditev, da so ta otroška igrišča načeloma
odprta za javnost.
(4) Druge zelene površine ob šoli so površine, ki imajo poudarjeno socialno funkcijo (druženje) pa tudi
vzgojno-izobraževalno funkcijo (demonstracijski vrtovi, učne poti...) in bi bilo z njimi dopolniti že obstoječe
površine.
(5)

Otroška igrišča v okviru ureditev ob vrtcih niso odprta za javnost.

(6) Pri načrtovanju igrišč za otroke je treba upoštevati različne starostne skupine in skupine otrok s
posebnimi potrebami.

69. člen
(šport in rekreacija v naravi)
(1) Velik poudarek se daje urejanju rekreacijskih površin (pasivna rekreacija) in kolesarskih poti.
Območja rekreacijskih površin in kolesarskih poti se deloma razporejajo znotraj območja poselitve, deloma
pa izven območja poselitve (kmetijske in gozdne površine zunaj območja UN) in skupaj tvorijo enovit sistem
rekreacije.
(2) Novo rekreativno območje se oblikuje na območju bivšega kamnoloma v smeri proti Grdi Dragi in
gozdnega zaledja na severovzhodu mesta. Na tem območju se dogradi in uredi pešpoti za potrebe aktivne
rekreacije, ki jo tvorijo obstoječe sprehajalne poti, vzpostavijo se nove kot povezava obstoječih. Bogato
arheološko dediščino na območju se predstavi in vključi kot del učne rekreacijske in sprehajalne poti , ki naj
poteka na območjih zelenega zaledja mesta.
(3) Ob širitvi mesta se ohranja območja obstoječih vodotokov v sonaravni obliki ob njih se uredi
pešpoti povezane v sitem. Znotraj poselitvenega območja se jih vključi v kot element naravnega okolja v
mestu.
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(4) Druge usmeritve: rekreacijska območja naj se neposredno povežejo z zelenim sistemom mesta
preko dobro urejenih peš in kolesarskih poti. Na vseh pomembnih peš in kolesarskih poteh je treba regulirati
motorni promet ali kako drugače zagotoviti varno vožnjo s kolesom in sprehajanje, da ne nastajajo novi
konflikti.
(5) Za učinkovito povezavo mestnih zelenih površin z zelenim zaledjem, je potrebno nekatere poti
ustrezno urediti kot sprehajalne poti z ustrezno opremo in poudarjenim oblikovanjem (prostori za posedanje
in razgled, osvetlitev...). ..

70. člen
(parkovne površine)
(1) Znotraj mesta se nahaja več parkov (Brinškov hrib, Kindlerjev park in objekti centralnih dejavnosti
na Vidmu), ki jih je potrebno urediti, povezati z zaledjem in mestom.
(2) Za vzpostavitev pravega mestnega parka je potrebno na teh površinah poleg običajnih vsebin
(sprehajalne poti in ureditev zasaditev) potrebno zagotoviti dodatne vsebine v simbolno reprezentativnem
pomenu za mesto (memorialni elementi …).

71. člen
(zasnova povezav zelenega sistema)
(1) Peš in kolesarske poti, obstoječe poljske in gozdne ceste, ki so pomembne za povezavo zelenega
sistema v Ilirski Bistrici, se širijo iz centra v zeleno zaledje. Ustrezno se uredi in preuredi obstoječe lokalne
ceste, dopolnjene z vzpostavitvijo novih odsekov poti, z namenom ustvariti sistem primernih peš in
kolesarskih povezav.
(2) Za glavne povezave območij zelenega sistema so pomembne predvsem ureditve obstoječih
lokalnih cest, poljskih in gozdnih cest in poti s koridorji za pešce in kolesarje, morebitna ustrezna
razbremenitev teh poti z motornim prometom ter primerna oprema poti z vegetacijo (drevoredi) in drugo
opremo (počivališča s klopmi in koši za smeti na primernih točkah). Pri ureditvi križanj glavnih kolesarskih in
peš poti z glavno cesto je potrebno zagotoviti predvsem varne in dobro označene prehode (prečkanja).
(3) Pri vzpostavljanju rekreacijskih peš in kolesarskih rekreacijskih poti v zaledju mesta je potrebno
zasnovati sistem krožnih poti.
(4) Rekreacijske poti se načeloma vodi po obstoječih poljskih ali gozdnih poteh, oziroma po naravnih
robovih tako, da se direktno čimmanj posega v naravovarstveno najbolj vredna območja. Pri urejanju
rekreacijskih poti v zaledju mesta je potrebno poskrbeti za varna prečkanja cest.
(5)

Pokopališče se ureja kot tematski park. Zelene površine na tem območju se ohranja.

72. člen
(členitvene in varovalne zelene površine)
(1) Členitvene in varovalne zelene površine členijo poselitveno strukturo na prepoznavne enote,
varujejo pred vetrom, varujejo nezaželene poglede in kakovostne elemente kulturne krajine.
(2)

Drevoredne poteze.
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(3) Ohranjajo in dopolnjujejo se obstoječe drevoredne poteze (Vojkov drevored ob železniški postaji,
deli ob predvideni mestni promenadi) kjer to dopuščajo prostorske možnosti. Med drevorednimi členitvami so
pomembni predvsem drevoredi, ki se jih vzpostavi ob mestnih vpadnicah. Na določenih odsekih, kjer je
nemogoče vzpostaviti drevored v celi potezi, bi ga poskušali mestoma vzpostaviti vsaj na delih, kjer za to
obstajajo prostorske možnosti, tako da bi kljub temu dobili členitve urbane strukture.
(4)

Znotraj urbane strukture se ohranjajo posamezna drevesa.

73. člen
(zelene površine ob vodotoku)
Obstoječe zelene površine ob vodotokih se ohranjajo.

74. člen
(območja gozda in kmetijskih površin)
(5) Območja kmetijskih zemljišč, ki mejijo na območje UN predstavljajo naravno zaledje poselitvenega
območja in so v primarni rabi. Območja ohranjajo svoj kulturno krajinski značaj in so namenjene rekreaciji in
preživljanju prostega časa (sprehajalne in kolesarske poti), brez posebnih ureditev in naprav ter brez
grajenih objektov.

2.10.6 Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja
75. člen
(varstvo pred požari)
Za zagotavljanje varstva pred požari je izgrajeno hidrantno omrežje, ki se ga po potrebi dopolni. Na novih
območjih se ustrezno uredi hidrantno omrežje. Na območju UN se nahaja gasilski dom.

76. člen
(varstvo pred poplavami in erozijo)
(1) Zaradi zagotavljanja ustreznega varstva urbaniziranih območij pred poplavami, je potrebno
odpadne meteorne vode s streh in tlakovanih površin ponikati kjerkoli je to možno. V kolikor ponikanje ni
možno, se meteorno vodo odvaja z ločeno meteorno kanalizacijo in pred iztokom meteorne kanalizacije v
vodotok, le te zadržuje v ustreznih zadrževalnikih.
(2) Za vse posege, ki so predvideni znotraj poplavnih območij, je za zagotavljanje poplavne varnosti
območja in ohranjanje ustreznega poplavnega režima rek potrebno opraviti hidravlično-hidrološko analizo
vodnega režima, na osnovi katere bo podana ocena poplavne varnosti območja pred predvidenimi posegi.
(3) Na območju UN Ilirska Bistrica ni evidentiranih erozijskih problemov, zato veljajo skupni ukrepi za
varstvo pred erozijo.

77. člen
(varstvo okolja)
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(1) Varstvo naravnega in življenjskega okolja se pogojuje z zagotavljanjem ustreznega ravnanja z
odpadki, s preprečevanjem onesnaževanja tal, površinskih in podzemnih voda, z omejevanjem emisij hrupa,
s preprečevanjem emisij neprijetnih vonjav in škodljivih snovi v zrak, ter zmanjševanjem vseh drugih
morebitnih negativnih vplivov dejavnosti na naravno in življenjsko okolje. Za varstvo okolja na območju UN
se smiselno upoštevajo usmeritve, ki bodo določene v OPN Ilirska Bistrica.
(2) Gradnje so možne le, v kolikor mejne ravni hrupa, ki so predpisane za območje naravnega ali
življenjskega okolja, ne bodo presežene. V območjih z določenim mešanjem rab se lahko ohranjajo in
nastajajo le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa v svojem okolju.
(3) Za gradnje, kjer so možne emisije snovi v ozračje, je treba izdelati strokovno oceno emisij v zrak
ter oceno predvidenih ukrepov za njihovo zmanjševanje.

78. člen
(pokopališče)
Območje pokopališča se ohranja. Predvidene so širitve na obstoječi lokaciji.

2.10.6.1 Lokalni energetski koncept
79. člen
(oskrba z energijo)
(1) Na območju UN je zgrajeno plinovodno omrežje. Do izgradnje plinovodnega omrežja se preskrbo
načrtuje z uporabo tekočega naftnega plina.
(2)

Pri gradnji in prenovi objektov je potrebno upoštevati načela gradnje energetsko varčnih objektov.

(3) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov
energije.
(4) Na območju UN se pri načrtovanju razvoja in obnov SN in NN omrežje predvideva dograditev
obstoječega kabelskega omrežja za območja predvidenih širitev, zamenjava (povečevanje) preseka
kablovodov, izgradnja novih kabelskih povezav odgovarjajočega prereza ter zamenjava okolju neprijaznih
transformatorskih postaj za sodobne postaje.

2.10.6.2 Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo
80. člen
(oskrba za vodo)
(5)

Območje ima zagotovljene zadostne količine pitne vode.

(6) Obstoječi sistem je v slabem stanju, kar vpliva na visoke izgube. Spodbuja se obnova in
posodobitev vodooskrbnega sistema in povezovanje v bolj racionalni in učinkovit sistem.
81. člen
(odvod in čiščenje odpadnih voda)
(1) Obstoječo čistilno napravo na katero je vezano obstoječe in predvideno kanalizacijsko je potrebno
dograditi za prevzemno mesto za greznične vode.
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(2) Kanalizacijsko omrežje obratuje kot mešan sistem zbira in odvaja komunalne, tehnološke in
padavinske vode. Stanje večine kanalskih vodov je slabo.
(3)

Dolgoročna zasnova sanacije kanalizacijskega sistema predvideva ločeno izvedbo sistema.

82. člen
(ravnanje z odpadki)
Na območju UN je zagotovljeno ločeno zbiranje in odvažanje odpadkov skladno z veljavnimi predpisi.
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