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3. STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OPPN EKO VRTEC PIVKA
Stališča so podana do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Eko vrtec Pivka, ki je
potekala od 21. 12. 2009 do 21. 1. 2010.
V času med 21. 12. 2009 in 21. 1. 2010 je bila izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta Eko vrtec Pivka (v nadaljnjem besedilu: OPPN Eko vrtec Pivka), povzetka
za javnost in strokovnih podlag. Javna obravnava je potekala dne 12. 1. 2010 v prostorih občine Pivka.
Gradivo je bilo razgrnjeno in dostopno tudi na spletni strani občine. V času javne razgrnitve so bile izražene
pripombe k načrtu s strani občinske uprave, fizičnih oseb (lastnikov zemljišč v območju OPPN Eko vrtec
Pivka), organizacij in zainteresirane javnosti.
60. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B; v nadaljnjem
besedilu: ZPNačrt) določa, da mora občina v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta omogočiti sodelovanje javnosti ob smiselni uporabi 50. člena ZPNačrt. Peti odstavek 50. člena
ZPNačrt določa, da ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek strateškega
načrta. Šesti odstavek 50. člena ZPNačrt pa določa, da občina preuči pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzame stališče ter lastnike zemljišč v območju OPPN Eko vrtec Pivka pisno seznani s svojimi stališči
do pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve in javne obravnave so bile pripombe podane do 21. 1. 2010, ustno na zapisnik,
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali so bile poslane na naslov občine
Pivka.
Stališče do posameznih pripomb in predlogov javnosti sta preučila in do njih zavzela stališče, strokovna
služba občine Pivka in izdelovalec načrta, V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica. Stališča se objavi na
krajevno običajen način in v svetovnem spletu, na spletni strani občine http://www.pivka.si.
Stališča so pripravljena v skladu z:
−

ZPNačrt,

−

Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Ur. l. RS, št. 99/07) – v nadalj.: PR-OPPN,

−

Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1, 20/06 in 70/2008),

−

Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02 in 57/08),

−

Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04).

Posebej so obravnavane pripombe:
−

Podane na javni obravnavi dne 12. 1. 2010, na katere je bil odgovor podan ustno,

−

Posameznih fizičnih oseb (lastnikov zemljišč v območju OPPN Eko vrtec Pivka),

−

Občinske uprave, ki so splošnejše narave.
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3.1.

STALIŠČA DO PRIPOMB, PODANIH NA JAVNI OBRAVNAVI DNE 12. 1. 2010

Pripombe, podane na javni obravnavi dne 12. 1. 2010, ter odgovori so razvidni iz zapisnika javne obravnave.
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3.2.

STALIŠČA DO PRIPOMB POSAMEZNIH FIZIČNIH OSEB (LASTNIKOV ZEMLJIŠČ V
OBMOČJU OPPN EKO VRTEC PIVKA)

PRIPOMBA ŠT. 1
OBMOČJE

Zemljišče s parc. Št. 1085/1 vse k.o. Petelinje
Lastnik navedenega zemljišča, ki se nahaja v območju OPPN Eko vrtec Pivka
se:

POVZETEK
PRIPOMBE

−

Pritožuje, ker ni bil osebno seznanjen z javno razgrnitvijo OPPN
Eko vrtec Pivka,

−

Ne strinja z načrtovano prostorsko ureditvijo razširitve ceste na
navedenem zemljišču,

−

Ne strinja z načrtovanimi prostorskimi ureditvami, saj je bil že v
preteklosti deležen odvezam zemljišč za objekte v bližini.

PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA in sicer se:
−

Javnost je bila z javno razgrnitvijo seznanjena v skladu z 50. in
60. členom ZPNačrt z javnim naznanilom v Ur. l. RS, št.
103/2009, na oglasni deski občine Pivka, v časopisu Notranjskokraške novice in na spletni strani občine. Občina bo po potrditvi
stališč na OS občine Pivka v skladu z 50. in 60. členom ZPNačrt
pisno seznanila lastnike zemljišč v območju OPPN Eko vrtec
Pivka s stališči do pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru
javne razgrnitve.

−

V okviru izdelave predloga OPPN Eko vrtec Pivka preveri
načrtovano ureditev ceste k vrtcu v smislu čim manjšega
poseganja na zemljišča, ki niso javno dobro oziroma v lasti
Občine Pivka.

−

/.

−

60. člen ZPNačrt določa, da mora občina v postopku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta omogočiti
sodelovanje javnosti ob smiselni uporabi 50. člena ZPNačrt. Peti
odstavek 50. člena ZPNačrt določa, da ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek strateškega načrta.
Šesti odstavek 50. člena ZPNačrt pa določa, da občina preuči
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče ter
lastnike zemljišč v območju OPPN Eko vrtec Pivka pisno seznani
s svojimi stališči do pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru

STALIŠČE

OPOMBE (omejitve in
varovanja)
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javne razgrnitve.
−

Načrtovano ureditev ceste v smislu čim manjšega poseganja na
zemljišča, ki niso javno dobro oziroma v lasti Občine Pivka, se
preveri predhodno pred izdelavo predloga OPPN Eko vrtec Pivka
z dopolnitvijo Idejnega projekta za lokalno cesto h Krpanovem
centru v Pivki (št. proj.: 11/2005, izdelovalec Isan d.o.o., maj
2005)

PRIPOMBA ŠT. 2
OBMOČJE

Zemljišče s parc. Št. 1058/2 in 1058/3 vse k.o. Petelinje
Lastnik navedenega zemljišča, ki se nahaja v območju OPPN Eko vrtec Pivka
se:

POVZETEK
PRIPOMBE

−

Ne strinja z načrtovano prostorsko ureditvijo javnih parkirišč na
navedenih zemljiščih, saj le-ta nujno potrebuje za funkcioniranje
kmetije.

−

Ne strinja z načrtovanimi prostorskimi ureditvami, saj je bil že v
preteklosti deležen odvezam zemljišč za objekte v bližini.

STALIŠČE

PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA in sicer se v okviru izdelave predloga
OPPN Eko vrtec Pivka preveri načrtovano ureditev parkirišč v smislu čim
manjšega poseganja na zemljišča, ki niso javno dobro oziroma v lasti Občine
Pivka.

OPOMBE (omejitve in
varovanja)

Načrtovano ureditev parkirišč v smislu čim manjšega poseganja na zemljišča,
ki niso javno dobro oziroma v lasti Občine Pivka, se preveri predhodno pred
izdelavo predloga OPPN Eko vrtec Pivka z dopolnitvijo Idejnega projekta za
lokalno cesto h Krpanovem centru v Pivki (št. proj.: 11/2005, izdelovalec Isan
d.o.o., maj 2005)

PRIPOMBA ŠT. 3
OBMOČJE

Zemljišče s parc. Št. 1065/3, 1080/9, 1080/5 in 1058/3 vse k.o. Petelinje

POVZETEK
PRIPOMBE

Lastnik navedenega zemljišča, ki se nahaja v območju OPPN Eko vrtec Pivka
se ne strinja z načrtovano prostorsko ureditvijo javnih parkirišč na navedenih
zemljiščih, saj le-ta nujno potrebuje za funkcioniranje kmetije.

STALIŠČE

PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA in sicer se v okviru izdelave predloga
OPPN Eko vrtec Pivka preveri načrtovano ureditev parkirišč v smislu čim
manjšega poseganja na zemljišča, ki niso javno dobro oziroma v lasti Občine
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Pivka.

OPOMBE (omejitve in
varovanja)

3.3.

Načrtovano ureditev parkirišč v smislu čim manjšega poseganja na zemljišča,
ki niso javno dobro oziroma v lasti Občine Pivka, se preveri predhodno pred
izdelavo predloga OPPN Eko vrtec Pivka z dopolnitvijo Idejnega projekta za
lokalno cesto h Krpanovem centru v Pivki (št. proj.: 11/2005, izdelovalec Isan
d.o.o., maj 2005)

PRIPOMBE OBČINSKE UPRAVE

Občina Pivka bo v skladu s stališči in odgovori, podanimi na javni obravnavi dne 12.1. 2009, in stališči do
pripomb lastnikov zemljišč na območju OPPN Eko vrtec Pivka, v okviru izdelave predloga OPPN Eko vrtec
Pivka dopolnila Idejni projekt za lokalno cesto h Krpanovem centru v Pivki (št. proj.: 11/2005, izdelovalec
Isan d.o.o., maj 2005) z dodatno preveritvijo:
−

Načrtovane reditve parkirišč v smislu čim manjšega poseganja na zemljišča, ki niso javno dobro
oziroma v lasti Občine Pivka.

−

Načrtovane ureditve ceste k vrtcu z preveritvijo možnosti premik ceste k vrtcu za 1 m v levo pri
vhodu v Osnovno šolo Pivka,

−

Višinske uskladitve cest v križišču z javno potjo Pot k studencu,

−

Načrtovane ureditve križišče pri Prečni ulici.

Rešitve dopolnjenega idejnega projekta bo ustrezno upoštevala pri pripravi predloga OPPN Eko vrtec Pivka.
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