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1 Uvod
1.1 Ozadje za pripravo poročila
Občina Divača pripravlja Občinski prostorski načrt (OPN). V postopku priprave OPN je občina prejela odločbo o
obvezni izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) v procesu priprave in sprejemanja OPN
Občine Divača (MOP, Direktorat za okolje, št. 35409-259/2011/12z dne 6.2.2012).
Za izvedbo postopka CPVO je potrebno zagotoviti okoljsko poročilo, ki je podlaga za vrednotenje sprejemljivosti
vplivov prostorskega akta na okolje. Okoljsko poročilo mora biti izdelano v skladu z določili Uredbe o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
V sklopu izdaje odločbe je bilo pridobljeno mnenje Zavoda RS za varstvo narave. Iz mnenja izhaja, da bi izvedba
načrtovanega plana lahko negativno vplivala kvalifikacijske vrste in habitatne tipe zaradi katerih so bila ta
območja opredeljena. Zato potrebno v okviru postopka CPVO izdelati tudi Dodatek za varovana območja v skladu
s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l.
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).
Občina Divača je pri podjetju OIKOS d.o.o. naročila izdelavo Okoljskega poročila za OPN občine Divača.
Okoljsko poročilo obsega tudi Dodatek za varovana območja v skladu s Pravilnikom. Pričujoče poročilo je bilo
izdelano na podlagi prvega poročila, oddanega maja 2014, ki je bilo julija dopolnjeno na podlagi pripomb, ki sta jih
v postopku podala Zavod RS za varstvo narave in Ministrstvo za kulturo. Septembra in oktobra je bilo okoljsko
poročilo ponovno dopolnjeno na podlagi dopolnjenih pripomb obeh institucij.
Od maja 2014 do novembra 2014 je potekala javna razgrnitev OPN. Na podlagi pripomb, zbranih v času javne
razgrnitve, je izdelovalec OPN smiselno dopolnil. Spremembe OPN, do katerih je prišlo na podlagi javne
razgrnitve, so bile presojane z vidika vplivov na okolje ter z vidika sprejemljivosti vplivov plana na varovana
območja.
Ugotovitve o vplivih spremenjenega OPN so prikazane v pričujoči dopolnitvi. Dokument dopolnjuje prvotno
okoljsko poročilo in njegov dodatek za presojo sprejemljivosti, zato ga je potrebno obravnavati skupaj s tema
dvema dokumentoma. Pri presoji vplivov so bili uporabljeni enaki pristopi in metode.
Dopolnitev poleg presoje sprememb OPN, do katerih je prišlo na podlagi javne razgrnitve, vsebuje tudi popravke
in dopolnitve okoljskega poročila, potrebne zaradi določenih neusklajenosti med okoljskim poročilom in
dopolnjenim osnutkom OPN, ki je bil javno razgrnjen.

1.2 Podatki o planu (OPN Občine Divača)
Obravnavan je bil Občinski prostorski načrt Občine Divača - dopolnjen osnutek za drugo javno razgrnitev (LUZ
d.d., januar 2016).

1.3 Spremembe dopolnjenega osnutka OPN po prvi javni razgrnitvi
OPN ostaja večinoma nespremenjen, zato so v nadaljevanju navedene le ključne spremembe OPN.

1.3.1 Strateški del OPN
Prednostna območja za razvoj na območjih stavbnih zemljišč
Prišlo je do manjših sprememb prednostnih območij za razvoj na območjih stavbnih zemljišč, in sicer:
• Natančneje je opredeljena lokacija poslovno proizvodnih dejavnosti v Divači in v Senožečah, .

Stran 4 od 66

Okoljsko poročilo za OPN Občine Divača – dopolnitev okoljskega poročila po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN

•

•

Natančneje so opredeljene lokacije manjših območij proizvodnih dejavnosti v Otoščah, v Dolenji vasi, pri
Senadolah, v okolici Senožeč, v okolici Divače, pri Ledenici, pri Paredu, v Danah, na Barki, pri Zavrhku in na
Vremščici.
območja zelenih športnih površin so na novo določena pri Kačičah–Paredu.

Usmeritve za razvoj v krajini
Vsebine, povezane s kulturno dediščino, ki so bile prej obravnavane v usmeritvah za razvoj poselitve in celovito
prenovo, so v manjši meri spremenjene in sedaj obravnavane med usmeritvami za razvoj v krajini:
• V občini Divača predstavljajo posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete na
področju kulturne dediščine, vsi objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine (objekti in območja kulturne dediščine). Objekti in območja kulturne dediščine se varujejo glede na
njihov pravni status (kulturni spomeniki, varstvena območja dediščine in registrirane enote kulturne
dediščine) in so prikazani v prikazu stanja prostora, ki je priloga tega akta.
• Na objektih in območjih kulturne dediščine velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili
spremeniti lastnosti, vsebino in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Pri
načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi
varstveni vidik. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene
celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se
podrejajo omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo
ohranitev kulturne funkcije dediščine v prostoru.

Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
Opis določitve kmetijskih in gozdnih zemljišč je bil prilagojen trenutni zakonodaji in načrtovanju:
• Najboljša in druga kmetijska zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč veljavnega planskega akta.
Do določitve trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč se še vedno razvrščajo na najboljša in druga
kmetijska zemljišča.
• Gozdna zemljišča se določijo na podlagi veljavnega planskega akta in upoštevanja podatkov o gozdnih
zemljiščih pridobljenih s strani nosilca urejanja prostora s področja gozdarstva.

Prometna infrastruktura
Izločene so bile navedbe v zvezi z načrtovanimi DPN za dopolnitev železniškega omrežja, saj sodijo v analizo
stanja prostora in ne v odlok.
Dodana je bila možnost ureditve parkirišča za avtodome pri Žagarju nad Otoščami, poleg tega je dodana
možnost ureditve počivališča in parkirišča v sklopu bencinskega servisa v EUP DI-25. Na podlagi omilitvenega
ukrepa iz okoljskega poročila so se površine namenjene parkirišču za avtodome poiskale tudi znotraj naselja
Škoflje.

Obnovljivi viri energije
Obveza iz prejšnjega dopolnjenega osnutka OPN, da morajo biti strehe proizvodnih, poslovnih, trgovskih in
športnih objektov opremljene s fotovoltaiko, v kolikor niso ozelenjene, je bila spremenjena v zaželeno možnost
ureditve streh.

Zasnova komunalne infrastrukture
Člen je bil popolnoma preurejen, vendar ne prinaša večjih vsebinskih sprememb; glavna sprememba je navezava
na projekt »Oskrba z vodo Obale in Krasa«.
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Okvirna območja naselij in območja sanacije razpršene gradnje
Spremenjene so navedbe za območja sanirane razpršene gradnje: ta se priključijo naselju, kjer je to prostorsko
pogojeno s širitvijo naselja. Spremenjena so nekatera izhodišča za sanacijo, in sicer:
• območja razpršene gradnje oddaljena od naselij, ki jih ni možno vključiti v obstoječa naselja se določijo samo
kot zazidane površine - stavbišča;
• samostojne kmetije so v tem prostoru prej izjema kot pravilo

Določitev območij razpršene poselitve
•
•

•
•
•

•

S tem OPN se ne uvaja novih razpršenih gradenj. V primerih ko objekti kljub gradbenemu dovoljenju niso bili
vneseni v občinski plan jim je v OPN določeno funkcionalno zemljišče.
Okvirna območja avtohtone razpršene poselitve so: ob potoku Močilnik na začetku Vipavske doline, ki so
sestavni del naselja Otošče (Bežajevi, Kuntovi, Žagar in Ponovičar); ob reki Reki med Gornjimi Vremami in
Bujami (Cerkvenikov mlin in Fežnar) ter ob potoku Padež (Kovač).
Posamezni zaselki (več hiš) so še Ledenica in Pared pri Kačičah, Loka pri Zavrhku, Potok pri Podgradu pri
Vremah.
Razpršena poselitev je tudi ob državni cesti med Lažami in Senožečami, pri Senadolah in pri Dolenji vasi ter
ob cesti skozi dolino reke Reke.
Izven naselij so tudi cerkve: pri Otoščah, Naklem, Potočah; cerkve s pokopališči so pri: Kačičah-Paredu, med
Misličami in Vatovljami; cerkev z župniščem in pokopališčem je pri: Vremskem Britofu; pokopališča pa so:
med Divačo in Dolnjimi Ležečami ter med Zavrhkom in Škofljami.
Izven naselij so še kmetijski objekti: kokošja farma med Barko in Varejami, kmetija v Divači za RTP, kmetijski
obrat pri Zavrhku, žagi za razrez hlodovine pri Senadolah in Misličah ter objekti za kmetijsko proizvodnjo na
Vremščici.

Usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih
Večji razvoj stanovanjske dejavnosti se sedaj predvideva samo v Divači in Senožečah. Dodana je navedba
nekaterih novih območij zelenih športnih površin (kot je navedeno zgoraj).

Usmeritve glede sanacije razpršene gradnje
V novem, ponovno dopolnjenem osnutku OPN je določeno, da se obstoječa razpršena gradnja v obliki
posamičnih stanovanjskih in drugih objektov zunaj naselij sanira s komunalnim opremljanjem.

Turizem in rekreacija
Natančneje je opredeljena možnost ureditve kampov – šotorišč in sicer na Škofljah, pri Divaški jami, pri Gornjih
Vremah, pri ribiški koči pri Famljah in v Danah pri Divači.

1.3.2 Izvedbeni del OPN
Namenska raba prostora
Dodana je nova kategorija prostorskih izvedbenih pogojev - posebni prostorski izvedbeni pogoji za
posamezne EUP (v Prilogi 1 dopolnjenega osnutka Odloka o OPN).
Med vrstami namenske rabe prostora je bila črtana kategorija Acd (razpršene poselitve centralnih dejavnosti),
spremenjena pa je bila opredelitev kategorije Aik– razpršene poselitve z objekti za kmetijsko proizvodnjo.
Prišlo je do manjših sprememb seznamov dopustnih in pogojno dopustnih objektov in dejavnosti po
območjih namenske rabe; skladno z zahtevami okoljskega poročila pa so bili iz površin podeželskega naselja
(SK), osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU), iz območij centralnih dejavnosti brez stanovanj (CDo) ter
površinah letališč (PL) črtani bencinski servisi; bencinski servisi so dovoljeni v gospodarskih conah (IG),
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površinah za industrijo (IP), površinah železnic (PŽ; za potrebe območja), EUP DI-25 in v EUP SN-5, kjer je že
obstoječi bencinski servis. Dodana je bila opredelitev objektov za kategorijo PO - ostale prometne površine:
Dopustni objekti in dejavnosti so parkirišča za vozila in za avtobuse, avtobusna postajališča, objekti in ureditve za
gradnjo trgov, ploščadi, peš površin, pogojno dopustni objekti in dejavnosti pa so garažne stavbe.
V členu, ki opredeljuje druge dopustne objekte in posege v prostor so bile dodane parkirne površine z
oskrbovalnimi mesti za vozila na alternativni pogon in ureditev trim stez. V členu, ki določa lego objektov na
gradbeni parceli, je bilo dodano določilo, da je treba pri novogradnjah manj zahtevnih in zahtevnih objektov
zagotoviti zadosten varnostni odmik od gozdnega roba, praviloma v širini 25,00 m oziroma najmanj ene sestojne
višine odraslega gozda, ter da je treba za gradnje v 25,00 m širokem pasu, ki meji na EUP z namensko rabo G, je
treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za gozdove.
Poglavju o nezahtevnih in enostavnih objektih so poleg začasnih objektov, urbane opreme in gostinskih vrtov
dodane še bazne postaje in amaterske radijske postaje. Dodana so tudi natančnejša skupna določila glede
dimenzioniranja, umeščanja in gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov. Spremenjena so tudi določila, ki se
nanašajo na urbano opremo ter objekte in naprave za oglaševanje. Določila členov, ki se nanašajo na
komunalno, prometno in informacijsko infrastrukturo so preoblikovana skladno s spremembami zakonodaje.
Vsebine s področja prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture so bile preoblikovane in predstavljene v samostojnem poglavju.
V členu o varovanju in izboljšanju okolja je dodano določilo o malih hidroelektrarnah: male hidroelektrarne je
dopustno postavljati izključno v okviru obnove nekdanjih mlinov. Za postavitev malih hidroelektrarn je potrebno
izdelati Strokovno oceno vplivov na okolje v kolikor Presoja vplivov na okolje skladno z uredbo o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ni zahtevana. Strokovna ocena vplivov na okolje naj obsega
enake vsebine kot pri Presoji vplivov na okolje.
Člen o varovalnih gozdovih je razširjen s podrobnejšimi določili glede gospodarjenja in ukrepanja. V členu o
varstvu pred hrupom so za različne kategorije območij namenske rabe določene stopnje varstva pred hrupom.
Člen o varovanju pred elektromagnetnim sevanjem je jasneje oblikovan.
Med podrobne prostorske izvedbene pogoje so dodani pogoji za gradnjo na območjih razpršene poselitve ter
največja dopustna višina za območja stavbnih zemljišč. Spremenjena je dopustnost objektov po posameznih
namenskih rabah prostora.
Spremenila so se tudi območja, ki se urejajo z OPPN, poleg tega so bili posamezni OPPN poimenovani, s čimer
se je zagotovil jasnejši pregled, katere EUP bodo urejene v okviru istega OPPN. Pregled OPPN je podan v
spodnji preglednici. Ključne spremembe glede urejanja z OPPN so naslednje:
• Urejanje z OPPN ni več načrtovano za EUP ŠF-5 in VB-3, saj je prišlo do zmanjšanja območja oz. do
sprememb načrtovanih posegov v prostor in urejanje z OPPN ni več potrebno.
• z OPPN se ne ureja več območje Škocjana, Matavuna in Betanje, saj so v območju Parka Škocjanske jame
(PŠJ), ker gre za zavarovano območje ohranjanja narave, ki je zavarovano na državni ravni in gre torej za
prostorsko ureditev državnega pomena, ki jo je treba urejati z državnim prostorskim načrtom. Navedenih
območij torej kljub zahtevi ZVKDS ni mogoče urejati z OPPN. Ker po mnenju Ministrstva RS za okolje in
prostor priprava in izvedba DPN zaenkrat ni izvedljiva, se območje ureja s splošnimi določili občinskega
prostorskega načrta ob upoštevanju določil Zakona o regijskem parku Škocjanske jame,
• Območje, ki se je v prejšnjem dopolnjenem osnutku urejalo z OPPN Razdrto (EUP S-388) in OPPN Laže, bo
urejano s podrobnimi PIPEUP. Gre za obstoječe stanje in ne za nove posege, saj bodo v PIPEUP vpisana
določila dosedanjih izvedbenih prostorskih aktov (prostorsko ureditveni pogoji).
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Preglednica 1: Pregled območij, ki se urejajo z OPPN

BA-3

Namen.
raba
SS

OPPN Barka

stanovanjske površine

D-167
DI-119
DI-12
DI-122

ZS
ZS
CU
SSe

OPPN Kačiče
OPPN Jezerce
OPPN Divača I
OPPN Divača III

DI-19

CU

OPPN Divača II

površine za oddih, rekreacijo in šport
površine za oddih, rekreacijo in šport
osrednja območja centralnih dejavnosti
območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno
enodružinskih hiš
osrednja območja centralnih dejavnosti

DI-32

ZS

OPPN Divaški hrib

površine za oddih, rekreacijo in šport

DI-39

PC

površine cest

DI-72

SB

OPPN Obvoznica
Divača
OPPN Divača IV

DI-88

SSs

OPPN Divača V

DL-14

SS

OPPN Dolnje Ležeče

območja stanovanjske strnjene gradnje pretežno
enodružinskih hiš
stanovanjske površine

DV-5

SSe

OPPN Dolnje Vreme

GA-6
GR-2
GR-4
GR-5
GR-6
SN-11
SN-20

ZS
PL
PL
PL
PL
IG
SSe

OPPN Strmec
OPPN Letališče
Divača

SN-26
SN-30
LA-8

SSv
ZS
E

LA-1
LA-2
LA-10

LN
LN
LN

OPPN Senožeče I
OPPN Dobravšni vrh
OPPN Sončna
elektrarna Laže
OPPN Laže-sanacija

LA-9

LN

EUP

Način urejanja

OPPN GC Senožeče
OPPN Senožeče II

OPPN Kamnolom
Laže–1, 2. etapa
OPPN Laže-2

PIP EUP

stanovanjske površine za posebne namene

območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno
enodružinskih hiš
površine za oddih, rekreacijo in šport
Letališča

Komentar
Sprememba
meje OPPN
Nov OPPN
Enako kot prej
Enako kot prej
Enako kot prej
Sprememba
meje OPPN
Sprememba
meje OPPN
Enako kot prej
Sprememba
meje OPPN
Enako kot prej
Sprememba
meje OPPN
Enako kot prej
Enako kot prej
Enako kot prej

gospodarske cone
območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno
enodružinskih hiš
območja večstanovanjske gradnje
površine za oddih, rekreacijo in šport
površine nadzemnega pridobivalnega prostora

Enako kot prej
Enako kot prej

površine nadzemnega pridobivalnega prostora

Na območju
prejšnjih OPPN
S-488 in S-489

površine nadzemnega pridobivalnega prostora

Enako kot prej
Enako kot prej
Enako kot prej

površine nadzemnega pridobivalnega prostora
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2 Ugotavljanje, vrednotenje, ocena vplivov izvedbe plana na
okolje, omilitveni ukrepi in monitoring
2.1 Opis pristopa
V prilogi so obravnavane naslednje spremembe OPN, ki v prvotnem okoljskem poročilu niso bile presojane ali so
bile presojane v drugačnem obsegu:
• Vsebine dopolnjenega osnutka OPN, ki niso bile usklajene z okoljskim poročilom in so bile javno razgrnjene,
• Spremembe dopolnjenega osnutka OPN zaradi pripomb iz javne obravnave.
• Dopolnitve zaradi pripomb občine.
Spremembe dopolnjenega osnutka OPN zaradi pripomb iz javne razgrnitve in pripomb občine smo razdelili na:
1. Manjše spremembe zaradi popravkov meja posameznih EUP, ki bodo praktično izboljšale izvedbo OPN (npr.
potek po parcelnih mejah, uskladitev s stanjem na terenu, vključitev celotnih objektov v en EUP),
2. Relativno majhne spremembe zaradi zaokrožitev območij naselij in zagotavljanja strnjene poselitve; v teh
primerih gre pogosto tudi za spremembo iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.
3. Druge spremembe, ki vsebujejo tudi vsebinske spremembe in/ali spremembo namenske rabe prostora.
Pri presoji vplivov smo analizirali vse navedene spremembe in njihove možne vplive na okolje. Nato smo vplive
podrobneje analizirali in ocenili, pri čemer smo se osredotočili na tiste spremembe dopolnjenega osnutka OPN, ki
so dovolj obširne, da bi lahko zaradi njih prišlo do spremembe vplivov na okolje – gre za spremembe, ki lahko
privedejo do negativnih vplivov in obširnejše spremembe dopolnjenega osnutka OPN, zaradi katerih so vplivi
zmanjšani v primerjavi s prejšnjim osnutkom.
Pri presoji vplivov spremenjene namenske rabe in sprememb PIPEUP so bili uporabljeni enaki pristopi in metode
kot pri presoji osnutka OPN, ki je bil v javni obravnavi, pri tem pa smo uporabili tudi nekatere nove podatke, ki so
nam bili na voljo. Primer je območje, namenjeno ureditvi tematskega parka Srce Krasa (EUP DI-125); za njegovo
idejno zasnovo je bilo že izdano mnenje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in naravovarstveni pogoji
Agencije RS za okolje (ARSO).

2.1.1 Pomembnejše vsebine dopolnjenega osnutka OPN, ki niso bile
usklajene z okoljskim poročilom
Okoljsko poročilo in dopolnjeni osnutek OPN nista bila usklajena glede določenih vsebin. Mednje sodijo:
• nekateri omilitveni ukrepi, kot so npr. omilitveni ukrepi iz priloge T2 okoljskega poročila.
o Preverjeno je bilo ali so omilitveni ukrepi iz priloge T2 upoštevani v OPN, ugotovitve so podane v
prilogi.
o Omilitveni ukrep, da je za SS splošna stanovanjska območja, ki so v varovanih območjih, v PIP
definirati za posamezno območje, katere dejavnosti so dovoljene v okviru delavnic v stanovanjskih
območjih in kakšna je lahko skupna površina delavnic v posameznem območju, ni bil vključen. Pri
tehtanju pristopa in metode izbora dovoljenih dejavnosti smo se strinjali, da ta omilitveni ukrep ni
potreben, saj bo dejavnosti, neprimerne za varovana območja, mogoče izločiti v upravnih postopkih
za pridobitev potrebnih dovoljenj.
• dodatno usklajevanje zaradi manjših širitev na robu naselij Gradišče, Kačiče, Dane pri Divači in Naklo, ki so
bile na podlagi usklajevanj z ZVKD ponovno uvrščene v OPN. Širitev je obravnavana v nadaljevanju skupaj z
ostalimi spremembami za zaokrožitev poselitve obeh naselij.
• gospodarska cona pri Ledenici, ki je bila ponovno uvrščena v OPN, a s podrobnejšimi PIPEUP. Ureditev
gospodarske cone je obravnavana v nadaljevanju skupaj z ostalimi spremembami za zaokrožitev poselitve
naselja.
• v OP je bilo navedeno, da je v EUP DI-12 načrtovan OPPN, v katerem naj bi bil urejen medicinski center.
Izkazalo je, da je bila to ena od možnih rab in da je OPPN splošno načrtovan za namensko rabo CU, zato je
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bila ta navedba umaknjena; ker ima splošna namenska raba CU manjše vplive na okolje kot dejavnost
medicinskega centra, dodatna presoja ni bila potrebna.
V EUP DI-3 so bili spremenjeni PIPEUP, tako da vsebujejo natančnejša določila glede možnosti ureditve
jamarskega doma, s čimer so bili omilitveni ukrepi iz OP že vključeni v OPN,
V dopolnjenem osnutku OPN je bila določena EUP DI-6 za ureditev bencinskega servisa kljub drugačnim
zahtevam v OP, v novem, ponovno dopolnjenem osnutku OPN je bila EUP DI-6 izločena, tako da za ureditev
bencinskega servisa ostane samo EUP DI-25, kjer pa se uredi tudi parkirišče in počivališče za avtodome,
MA-1: območje za parkirišči je bilo ohranjeno kljub drugačnim zahtevam v OP; v novem, ponovno
dopolnjenem osnutku OPN je območje zmanjšano na obstoječa parkirišča na zahodu in razširjeno proti
severu skladno z dopolnilnimi smernicami ZRSVN,
EUP DI-20 je bila neusklajena z OP, ki je zahtevalo DPN in ohranitev določila le v strateškem delu, neskladje
je bilo odpravljeno.
V OP je bilo območje obstoječe vetrnice napačno določeno (v EUP DO-17 in ne DO-7),
PIPEUP v ŠF-1 so bili neusklajeni, v novem, ponovno dopolnjenem osnutku OPN pa so dopolnjeni skladno
z zahtevami OP,
Zahtevano je bilo zmanjšanje območja EUP SN-11, vendar je bilo na usklajevanjih z ZRSVN dogovorjeno, da
območja ob predlaganih omilitvenih ukrepih ni potrebno zmanjšati; PIPEUP so sedaj dopolnjeni skladno z
OP,
Neusklajeni PIPEUP v GR-2; v novem, ponovno dopolnjenem osnutku OPN so dopolnjeni skladno z določili
OP,
Neusklajeni PIPEUP v ŠF-7; v novem, ponovno dopolnjenem osnutku OPN so sedaj dopolnjeni skladno z
določili OP,
Neusklajeni PIPEUP v GV-6 in GV-3; v novem, ponovno dopolnjenem osnutku OPN so dopolnjeni skladno z
določili OP,
Neusklajeni PIPEUP v GA-6 in DI-119; v novem, ponovno dopolnjenem osnutku OPN so dopolnjeni skladno
z določili OP,
v OP za EUP DI-125 ni bila vpisana pravilna vsebina, zato je bila potrebna korekcija v OP skladno s sedaj
določenimi PIPEUP,
lokacije, rezervirane za čistilne naprave (namenska raba O) so bile iz OPN izvzete šele po javni obravnavi,
opustitev gradnje bencinskih servisov v EUP z namensko rabo SK, CU, CDo in PL ter dopustna gradnja leteh v EUP z namensko rabo IG, IP in PŽ (za potrebe območja); lokaciji za bencinski servis sta opredeljeni
tudi v EUP DI-25 in SN-5.

2.1.2 Spremembe zaradi popravkov meja posameznih EUP in popravkov
kategorij namenske rabe
Pregledali smo predlagane spremembe in očitno je, da gre za uskladitve z dejanskim stanjem in dejanskimi
mejami v naravi ali katastru, zato ne bo prišlo do novih vplivov na okolje. Večinoma gre za obstoječo
stanovanjsko gradnjo s pripadajočimi površinami, ki praktično nima negativnih vplivov na okolje, ter za območja
cest.
Poleg takih primerov so bile v to skupino uvrščena tudi naslednja območja, pri katerih gre za spremembe
namenske rabe, načrtovane v prejšnjih osnutkih OPN, ki bo bolj usklajena z dejansko rabo in zaradi katere ne bo
sprememb vplivov na okolje:
• Območja s popravki namenske rabe, pri katerih ne bo prišlo do sprememb vplivov na okolje; npr. popravek
napačne oznake namenske rabe v prejšnjem dopolnjenem osnutku OPN; sprememba namenske rabe iz
kategorije kmetijskih zemljišč (EUP B-40, kjer je namenska raba spremenjena iz K2 vK1),
• območja, predlagana za območja okoljske infrastrukture (lokacije čistilnih naprav), ki so zaradi
spremenjenega pristopa k načrtovanju le-te ponovno uvrščene med kmetijska zemljišča.
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Seznam manjših sprememb zaradi popravkov meja posameznih EUP je v naslednji preglednici.
Preglednica 2: Pregled območij sprememb namenske rabe zaradi popravkov meja posameznih EUP ali popravkov kategorij namenske rabe.
»Stara EUP« je oznaka iz dopolnjenega osnutka OPN, ki je bil razgrnjen.

EUP

Stara
EUP

BA-1
BR-4
VR-1

B-41
D-374
B-154

VR-3
DV-2
FA-13
NA-3
D-196
MA-2
MA-11
MA-9
D-16
D-474

B-51
V-87
V-85
D-196
NA-3
D-489
D-489
MA-1
D-470
ŠK-5

Podrobnejša namenska raba
Ozna
Kategorija
ka
SK
površine podeželskega naselja
SK
površine podeželskega naselja
IK
površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
SK
površine podeželskega naselja
SK
površine podeželskega naselja
SS
stanovanjske površine
SK
površine podeželskega naselja
K1
najboljša kmetijska zemljišča
PC
površine cest
PC
površine cest
SK
površine podeželskega naselja
G
gozdna zemljišča
K2
druga kmetijska zemljišča

ŠK-7
ŠK-3

D-474
D-474

BT
Abt

V-99
V-236
OT-12
OT-10

GL-4
GO-5
S-220
S-220

K1
K2
SK
Ask

OT-2

S-202

Ask

DI-87

DI-115

SSe

DI-42
DI-4

DI-4
DI-108

PC
CDi

DI-17
DI-83

DI-4
DI-108

CU
SSe

DI-42
DL-10
DI-42
DI-42
DI-17
DI-109
DI-91

DI-108
D-179
DI-83
DI-110
DI-42
DI-42
DI-42

PC
SS
PC
PC
CU
ZD
SSs

DI-57
DI-30
PT-2
DO-12
S-31
S-202
GV-4
KP-11
D-87

DI-42
D-87
S-138
S-157
OT-13
OT-2
V-274
D-201
DI-30

SK
PC
SK
SS
G
K2
SK
SK
G

Površina
sprememb
(m2)
220,25
109,55
3746,14

Sprememba
rabe
K1  SK
K2  SK
K2  IK

128,97
279,79
368,90
1124,29
949,50
917,04
674,26
141,31
0,52
541,87

K1  SK
K1  SK
K1  SS
K2  SK
SK  K1
K2  PC
K2  PC
BT  SK
K2  G
ZK  K2

površine za turizem
površine razpršene poselitve za turizem

120,92
134,62

K2  BT
K2  Abt

najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
površine podeželskega naselja
površine razpršene poselitve
podeželskega naselja
površine razpršene poselitve
podeželskega naselja
območja stanovanjske prostostoječe
gradnje pretežno enodružinskih hiš
površine cest
območja centralnih dejavnosti za
izobraževanje, vzgojo in šport
osrednja območja centralnih dejavnosti
območja stanovanjske prostostoječe
gradnje pretežno enodružinskih hiš
površine cest
stanovanjske površine
površine cest
površine cest
osrednja območja centralnih dejavnosti
druge urejene zelene površine
območja stanovanjske strnjene gradnje
pretežno enodružinskih hiš
površine podeželskega naselja
površine cest
površine podeželskega naselja
stanovanjske površine
gozdna zemljišča
druga kmetijska zemljišča
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
gozdna zemljišča

608,05
444,88
789,29
96,56

SS  K1
SK  K2
K2  SK
K2  Ask

403,10

K2  Ask

115,67

ZP  SSe

956,70
199,67

CDi  PC
ZD  CDi

39,02
0,33

CDi  CU
ZD  SSe

407,28
432,38
106,82
354,30
971,88
434,48
538,58

ZD  PC
K1  SS
SSe  PC
ZD  PC
PC  CU
PC  ZD
PC  SSs

47,79
29832,38
180,37
235,61
709,95
7,28
647,44
65
142229,98

PC  SK
G  PC
K1  SK
K1  SS
Ask  G
Ask  K2
K2  SK
K1  SK
PC  G

Komentar

Zaokrožitev
območja kmetije

Pokopališče v
Škocjanu
Manjša uskladitev
površin v Parku
Škocjanske jame

Uskladitev površin
cest z dejanskim
stanjem

Popravek zaradi
napake v prejšnjem
dopolnjenem
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EUP
B-40
B-255
B-75
V-92
D-201
V-85
V-302
V-100
D-489
S-138
D-177
D-179
LA-3
S-4
DO-9
DA-2
FA-6
GA-4
KO-1
PT-3
ŠF-2
VT-1
VB-5
PD-1
VR-3

SN-11
LA-3
FA-3
DV-2

Stara
EUP
B-75

Podrobnejša namenska raba

Površina
sprememb
214789,84

Sprememba
rabe
K2  K1

K1

najboljša kmetijska zemljišča

MI-6
BA-6
ZA-9
DA-6
GV-5
FA-13
FA-14
MA-11
PT-6
DL-13
DL-12
LA-2
DO-16
S-155
D-201
V-100
S-304
B-176
S-138
V-92
B-57
V-85
B-250
B-51
B-59
B-251
B-108
SN-17
S-108
V-236
V-87
V-226

K2
K2
K1
K1
K1
K2
K1
K2
K1
K1
K1
SK
G
SK
SK
SS
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

druga kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
površine podeželskega naselja
gozdna zemljišča
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
stanovanjske površine
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja

1619,86
2695,88
2246,64
1508,80
1732,10
1387,37
1967,30
1494,64
1291,44
1002,26
1170,41
378,74
3732,72
653,74
599,58
251,46
132,81
49,50
305,18
81,28
102,82
94,44
65,84
3165,54

O  K2
O  K2
O  K1
O  K1
O  K1
O  K2
O  K1
O  K2
O  K1
O  K1
O  K1
O  SK
OG
K1 SK
K1 SK
K1  SK
K2  SK
K2  SK
K1  SK
K1  SK
K1  SK
K1  SK
K1  SK
K1  SK

IG
SK
SK
SK

gospodarske cone
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja
površine podeželskega naselja

362,82
277,51
215,05
1084,78

PC 
K2 
K2 
K2 

IG
SK
SK
SK

Komentar
osnutku OPN
Popravek kategorije
kmetijskih zemljišč
sprememba
predlaganih
območij okoljske
infrastrukture
(čistilne naprave) v
prvotno namensko
rabo

več sprememb

več sprememb

več sprememb

več sprememb
več sprememb

Ocenjujemo, da manjše spremembe zaradi popravkov meja posameznih EUP (1. tip sprememb dopolnjenega
osnutka OPN), ki bodo praktično izboljšale izvedbo OPN, ne bodo imele vplivov na okolje in zato niso zajete v
nadaljnjih vsebinah.

2.1.3 Spremembe zaradi zaokrožitev območij naselij in zagotavljanja
strnjene poselitve
Gre za spremembe OPN, pri katerih gre za smiselno zaokrožitev območij naselij, s čimer se spodbuja strnjena
poselitev. V nekaterih primerih gre pri tem za spremembo namembnosti, običajno iz kmetijskih zemljišč v druge
oblike rabe, večinoma za različne oblike območja stanovanjskih površin. Vse takšne spremembe so bile
presojane z vidika možnih vplivov na okolje. Spremembe so prikazane v spodnji preglednici.
V številnih naseljih je bila namenska raba spremenjena iz različnih oblik stanovanjske gradnje v površine
podeželskega naselja. Na površinah podeželskih naselij prostorski izvedbeni pogoji dopuščajo več različnih tipov
objektov in torej več različnih dejavnosti, ki bi lahko imele večje vplive na okolje, kot samo stanovanjska gradnja.
Zaradi značilnosti in prostorske omejenosti naselij ni pričakovati razvoja dejavnosti, ki bi imele znatne vplive na
okolje, pričakujemo lahko predvsem ohranjanje kmetijske dejavnosti in razvoj storitvenih dejavnosti. Zanje
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ocenjujemo, da bodo imele zanemarljivo majhne vplive na okolje, lahko pa celo pripomorejo h kakovosti življenja
in ohranjanju poselitve.

Stran 13 od 66

Okoljsko poročilo za OPN Občine Divača – dopolnitev okoljskega poročila po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN

Preglednica 3: Pregled enot urejanja prostora OPN za območje občine Divača - zaokrožitev naselij in zagotavljanje strnjene poselitve

EUP

Stara
EUP

Način
urejanja

Podrobnejša namenska raba
Ozn. Kategorija

Površina
sprememb
(m2)
najboljša kmetijska zemljišča
2123,50
površine podeželskega
1154,43
naselja

Sprememba
rabe

Komentar

Možni vplivi

B-57
VT-1

VT-1
B-57

OPN
OPN

K1
SK

SK  K1
K1  SK

Gre za manjšo zaokrožitev
naselja in delno uskladitev z
dejanskim stanjem. Ocenjujemo,
da vplivov ne bo.

VR-3

B-251

OPN

SK

VR-3

VR-4

OPN

SK

B-108
B-108

VR-4
VR-5

OPN

K2
K2

BA-1

BA-2

OPN

SK

B-154
BA-3

BA-2
B-130

OPN
OPPN
Barka

K2
SS

FA-13
FA-6
FA-8

FA-9
FA-6
V-236

OPN
OPN
OPN

SS
SS
Ask

V-236

FA-3

OPN

K2

Zaokrožitev območja naselja Vatovlje. Delno gre za
uskladitev z dejanskim stanjem, delno pa za zaokrožitev
vzhodnega dela naselja. Južni del predlaganega območja
podeželskega naselja ohranja namensko rabo kmetijskih
zemljišč.
Zaokrožitev območja naselja Vareje. Gre za manjšo
spremembo velikosti stavbnih zemljišč in za spremembe
namenske rabe:
• površine so namenjene podeželskemu naselju in
površinam za rekreacijo in šport, drugih kategorij
namenske rabe v naselju ni,
• iz kmetijskih površin v površine podeželskega naselja
– gre za manjšo zaokrožitev dela naselja,
• opustitev nekaterih načrtovanih stanovanjskih
površin, ter večji del površin za oddih, rekreacijo in
šport, ohranjanje kmetijskih zemljišč.
Zaokrožitev območja naselja Barka, z OPPN se ureja
samo še EUP BA-3. Gre za spremembo velikosti stavbnih
zemljišč in za spremembe namenske rabe:
• Stanovanjske površine so preoblikovane v površine
podeželskega naselja,
• opustitev nekaterih načrtovanih stanovanjskih
površin, ohranjanje kmetijskih zemljišč,
• oblikovanje manjših novih stanovanjskih površin na
primernejšem območju kmetijskih zemljišč.
Zaokrožitev območja Famelj, ki prinaša naslednje
spremembe:
• v manjši meri se spremeni namenska raba –
spremenijo se kategorije, sedaj gre za splošna
območja stanovanjske prostostoječe gradnje
pretežno enodružinskih hiš.
• del kmetijskih zemljišč se opredeli kot površine

površine podeželskega
naselja
površine podeželskega
naselja
druga kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča

površine podeželskega
naselja
druga kmetijska zemljišča
stanovanjske površine

stanovanjske površine
stanovanjske površine
površine razpršene poselitve
podeželskega naselja
druga kmetijska zemljišča

266,27 K2  SK
130,92 SS  SK
3524,00 SS  K2
3760,50 ZS  K2

2704,13 SS  SK
16561,73 SS  K2
440,36 K2  SS

722,34 SSv  SS
1037,97 SSe  SS
3836,73 K2  Ask
2635 SK  K2

Gre za manjšo zaokrožitev
naselja. Načrti za širitev površin
z namenskimi rabami, ki
zajemajo stavbna zemljišča, so
znatno zmanjšani. Ocenjujemo,
da vplivov ne bo.

Načrti za širitev površin z
namenskimi rabami, ki zajemajo
stavbna zemljišča, so znatno
zmanjšani. Ocenjujemo, da so
potencialni vplivi na okolje
zanemarljivo majhni.

Potencialni vpliv na Natura
območje SPA Kras.
Spremenjena namenska raba ne
prinaša večjih sprememb,
ocenjujemo, da vplivov ne bo.
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EUP

Stara
EUP

Način
urejanja

Podrobnejša namenska raba

V-87
V-108
V-226

DV-2
DV-2
DV-3

OPN
OPN
OPN

K1
K1
K2

najboljša kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča

BE-1

D-192

OPN

SK

BE-1

D-357

OPN

SK

površine podeželskega
naselja
površine podeželskega
naselja

D-431
GR-7

GR-3
D-431

OPN
OPN

K2
SK

druga kmetijska zemljišča
površine podeželskega
naselja

Površina
sprememb

Sprememba
rabe

2584,78 SK  K1
1944,32 SK  K1
11065,87 SS  K2

634,00 K1  SK
794,53 K2  SK

8194,42 SK  K2
780,00 K2  SK

Komentar
razpršene poselitve podeželskega naselja. Pretežno
gre za uskladitev s sedanjim stanjem,
• del na severu vasi se ohranja kot kmetijsko zemljišče
in ne bo namenjen površinam podeželskega naselja,
kot je bilo prvotno predvideno.
Ureditev območja Famelj vpliva tudi na območje
Vremskega Britofa; v območju FA-2 se bodo v okviru
načrtovane rabe CDo urejale dejavnosti, načrtovane za
EUP VB-3, ki ga zato ni treba več urejati z OPPN.
Zmanjšanje obsega načrtovanih površin podeželskega
naselja in stanovanjske gradnje v naselju Dolnje Vreme,
ohranitev kmetijskih zemljišč.

Zaokrožitev območja naselja Betanja, večidel gre za
uskladitev z dejanskim stanjem. V PIPEUP so jasno
navedene omejitve, med drugim ni dovoljeno posegati v
območje kala.

Zaokrožitev naselja Gradišče pri Divači. Gre za ohranitev
kmetijskih površin, kjer je bila načrtovana pretvorba v
površine podeželskega naselja, na južnem robu vasi pa
gre za manjšo spremembo kmetijskih zemljišč v površine
podeželskega naselja (del parcel št. 931, 966 in 964).

Možni vplivi

Potencialni vpliv na Natura
območje SPA Kras. Načrti za
širitev površin z namenskimi
rabami, ki zajemajo stavbna
zemljišča, so znatno zmanjšani.
Ocenjujemo, da vplivov ne bo.
Potencialni vpliv na Park
Škocjanske jame in Natura
območji SPA Kras, SCI Kras.
Večidel gre za uskladitev z
dejanskim stanjem, ob
upoštevanju omejitev iz PIPEUP
vplivov ne bo.
Potencialni vpliv na Park
Škocjanske jame in Natura
območji SPA Kras, SCI Kras in
pričakovane geološke naravne
vrednote, pričakovane
geomorfološke podzemne
naravne vrednote.
Ohranja se velik del kmetijskih
zemljišč. Širitev površin
podeželskega naselja je
dopustna ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov, saj je v
neposredni bližini naravne
vrednote in zavarovanega
območja.
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EUP
S-388

Stara
EUP
S-47

LA-10

S-47

S-205
S-500
S-500
LA-1

S-388
S-489
LA-1
S-153

LA-7

S-500

LA-6

S-500

LA-4

S-235

LA-1

S-235

LA-7

S-52

LA-6

S-52

LA-7

S-44

LA-6

S-44

LA-10

S-44

LA-7

S-198

Način
urejanja
OPPN
Razdrto
OPPN
Kamnolo
m Laže–
1, 2.
etapa
OPN
OPN
OPN
OPPN
Lažesanacija
OPPN
Laže
OPPN
Laže
OPPN
Laže
OPPN
Lažesanacija
OPPN
Laže
OPPN
Laže
OPPN
Laže
OPPN
Laže
OPPN
Kamnolo
m Laže–
1, 2.
etapa
OPPN
Laže

Podrobnejša namenska raba
LN
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
LN
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora

Površina
Sprememba
sprememb
999,74 rabe
G  LN
2547,58 G  LN

K2
G
G
LN

druga kmetijska zemljišča
gozdna zemljišča
gozdna zemljišča
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora

87,12
280,06
1657,41
1094,40

LN

površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora

3218,71 G  LN

površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora

2929,49 G  LN

površine nadzemnega
pridobivalnega prostora

8796,96 K2  LN

LN
LN
LN

LN
LN
LN
LN
LN

LN

Komentar
Uskladitev območja kamnoloma Laže s stanjem na terenu
in drugo dokumentacijo, v kateri so bila ugotovljena
odstopanja od katastra in dosedanjih izvedbenih
prostorskih aktov. V PIP EUP se lahko dopiše določila
sedaj veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev (EUP S388, LA- 4, LA-5, LA-6, LA-7)

Možni vplivi
Spremembe so relativno majhne,
gre za uskladitev meja in
namenske rabe s stanjem na
terenu, zato ne bo dodatnih
negativnih vplivov na okolje.

LN  K2
LN  G
EG
K1  LN

1,56 G-LN
2644,47 K2  LN
157,10 K2  LN

2693,72 G  LN
6718,58 G  LN
138,47 G  LN
5582,62 G  LN
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EUP
LA-6

Stara
EUP
S-198

Podrobnejša namenska raba
LN
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
LN
površine nadzemnega
pridobivalnega prostora

S-488
S-488
S-488
S-488
S-488
S-488
DA-4
D-201

Način
urejanja
OPPN
Laže
OPPN
Lažesanacija
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN
OPN

LA-1

S-198

S-198
S-163
S-8
S-148
S-153
S-235
D-201
DA-2

K2
K2
G
K1
K1
K2
K1
SK

druga kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
gozdna zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
najboljša kmetijska zemljišča
površine podeželskega
naselja

SD-6

S-403

OPN

SK

SD-7
SD-6

S-147
S-131

OPN
OPN

SS
SK

površine podeželskega
naselja
stanovanjske površine
površine podeželskega
naselja

S-135
DO-4

DO-13
DO-8

OPN
OPN

K1
ZD

S-135
DO-3

DO-8
DO-8

OPN
OPN

K1
ZD

DO-9

S-155

OPN

SK

ŠF-3

ŠF-4

OPN

SK

V-170

ŠF-5

OPN

K2

najboljša kmetijska zemljišča
druge urejene zelene
površine
najboljša kmetijska zemljišča
druge urejene zelene
površine
površine podeželskega
naselja
površine podeželskega
naselja
druga kmetijska zemljišča

Površina
Sprememba
sprememb
49802,77 rabe
K2  LN

Komentar

Možni vplivi

949,46 K2  LN
88,16
12681,75
12850,17
585,38
282,25
1008,09
4439,28
865,63

LN  K2
LN  K2
LN  G
LN  K1
LN  K1
LN  K2
SS  K1
K1  SK

836,63 K2  SK
288,16 K1  SS
896,69 K1  SK
3421,56 SS  K1
443,57 SK  ZD
3518,18 SK  K1
379,56 SK  ZD
1355,44 K1  SK
3225,14 SS  SK
3017,24 SS  K2

Zaokrožitev območja naselja Dane pri Divači; gre za
manjše površine kmetijskih zemljišč na robu naselij,
namenjene stanovanjski gradnji, in zmanjšanje prvotno
načrtovanih razširitev takih površin.

Potencialni vpliv na Natura
območji SPA Kras in SCI Kras.
Obseg predlaganih stavbnih
zemljišč se je znatno zmanjšal,
predlagana razširitev na drugi
lokaciji pa je zelo majhna. Prišlo
bo do manjše izgube suhih
kraških travnikov, a gre za
majhen vpliv.
Zaokrožitev območja naselja Senadole; gre za manjše
Potencialni vpliv na Natura
površine kmetijskih zemljišč na robu naselij, namenjene
območji SPA Kras in SCI Kras.
stanovanjski gradnji.
Razširitev stavbnih zemljišč je
zelo majhna. Prišlo bo do
manjše izgube suhih kraških
travnikov, a gre za majhen vpliv.
Zaokrožitev območja naselja Dolenja vas. Gre za:
Potencialni vpliv na Natura
• opustitev nekaterih načrtovanih stanovanjskih območji SPA Kras in SCI Kras.
površin, ohranjanje kmetijskih zemljišč na njihovem Ohranjajo se zelene površine, v
celoti gledano se zmanjša se
mestu,
• določitev površin podeželskega naselja na nekaterih obseg stavbnih zemljišč.
Ocenjujemo, da novih vplivov na
kmetijskih zemljiščih
okolje ne bo.
• določitev zelenih površin v podeželskem naselju
Zaokrožitev območja naselja Škoflje. Prvotno načrtovano
povečanje površin, namenjenih stanovanjski gradnji oz.
površinam podeželskega naselja je znatno zmanjšano, v

Potencialni vpliv na Natura
območji SPA Kras in SCI Reka,
pa tudi Park Škocjanske jame in
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EUP
V-168
ŠF-9

Stara
EUP
ŠF-3
ŠF-5

Način
urejanja
OPN
OPN

V-152

ŠF-5

OPN

Podrobnejša namenska raba
Površina
sprememb
K2
druga kmetijska zemljišča
1645,94
ZS
površine za oddih, rekreacijo
2160
in šport
K2
druga kmetijska zemljišča
480

Sprememba
rabe
SK  K2
SK  ZS

GV-1

GV-1

OPN

Abt

površine razpršene poselitve
za turizem

1843,35 Acd  Abt

DV-2

DV-3

OPN

SK

površine podeželskega
naselja

2124,38 SS  SK

SN-18

SN-22

OPN

SK

SN-21

SN-6

OPN

SSe

SN-19

S-454

OPN

SK

S-152
S-454

SN-23
SN-19

OPN
OPN

K1
K2

površine podeželskega
naselja
območja stanovanjske
prostostoječe gradnje
pretežno enodružinskih hiš
površine podeželskega
naselja
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča

SK  K2

88185,79 SSe  SK
1113,19 CDi  SSe
8096,94 K2  SK
2321,98 SSe  K1
14896,27 SK  K2

Komentar
manjšem delu pa se spremeni kategorija namenske rabe
iz stanovanjskih površin v površine podeželskega naselja.
V EUP ŠF-4 (parceli 1374 in 1375, k.o. Škoflje) je
dopustna ureditev parkirišč za avtodome.
Del ŠF-5 je bil preoblikovan v nov EUP ŠF-9, namenjen
za površine za oddih, rekreacijo in šport, na katerih se
načrtuje ureditev kampa in parkirišča za avtodome (samo
mest za kampiranje in prostora za parkiranje, saj je
ureditev gostinskega objekta možna v EUP ŠF-10,
sanitarije so že urejene v EUP ŠF-10, ureditev oskrbne
postaje za avtodome pa je možna na bližnji parceli št.
1433/2 k.o. Škoflje v EUP ŠF-2) v okviru bližnje turistične
kmetije.
sprememba kategorije podrobnejše namenske rabe
prostora v Gornjih Vremah.

EUP DV-3 je bila ukinjena; večji del območja je sedaj
vključen v EUP V-226 in tako ohranja namensko rabo K2,
manjši del EUP (obstoječi objekt s pripadajočim
zemljiščem, ki je bil prej vključen v EUP DV-3) pa je bil
sedaj vključen v EUP DV-2. Območje se ne ureja več z
OPPN.
Zaokrožitev območja naselja Senožeče. Gre za naslednje
spremembe:
• Sprememba kategorije podrobnejše namenske rabe
prostora v vzhodnem delu Senožeč,
• Opustitev območja centralnih dejavnosti v delu
Senožeč južno od regionalne ceste – območje je
sedaj namenjeno stanovanjski gradnji.
• Spremembo manjših površin kmetijskih zemljišč na
robu naselij v površine podeželskega naselja in
zmanjšanje določenih površin, v prejšnjem
dopolnjenem osnutku OPN predlaganih za površine
podeželskega naselja oz. za stanovanjsko gradnjo

Možni vplivi
kulturno dediščino (Cerkev sv.
Križa).
Spremenjena namenska raba ne
prinaša večjih sprememb,
ocenjujemo, da vplivov ne bo
oziroma bodo zmanjšani zaradi
zmanjšanega obsega
stanovanjske gradnje;
potencialne vplive ureditve
kampa na vplivno območje
kulturne dediščine je možno
omejiti z omilitvenimi ukrepi.
Potencialni vpliv na SCI Reka in
naravno vrednoto Reka.
Spremenjena namenska raba ne
prinaša večjih sprememb,
ocenjujemo, da vplivov ne bo.
Potencialen vpliv na SPA Kras.
Spremenjena namenska raba ne
prinaša večjih sprememb,
ocenjujemo, da vplivov ne bo.

Spremembe namenske rabe
lahko vplivajo na rastlinstvo in
živalstvo, del (EUP SN-18) pa je
v območju daljinskega vpliva
Natura območja SPA Kras in SCI
Kras.
Spremenjena namenska raba ne
prinaša večjih sprememb,
ocenjujemo, da vplivov na okolje
ne bo.
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EUP

Način
urejanja
OPN

Podrobnejša namenska raba

SN-1

Stara
EUP
S-425

NA-1

NA-1

OPN

CDk

GR-1

GR-1

OPN

CDk

SD-1

SD-1

OPN

CDk

PT-1

PT-1

OPN

CDk

OT-1

OT-1

OPN

CDk

VB-1

VB-1

OPN

CDk

MI-1

MI-1

OPN

CDk

Abt

Površina
Sprememba
sprememb rabe
površine razpršene poselitve
13226,23 K2  Abt
za turizem

območja centralnih
dejavnosti za kulturo in
verske namene
območja centralnih
dejavnosti za kulturo in
verske namene
območja centralnih
dejavnosti za kulturo in
verske namene
območja centralnih
dejavnosti za kulturo in
verske namene
območja centralnih
dejavnosti za kulturo in
verske namene
območja centralnih
dejavnosti za kulturo in
verske namene
območja centralnih
dejavnosti za kulturo in
verske namene

232,23 Acd  CDk
435,82 Acd  CDk
919,24 Acd  CDk

Komentar
Možni vplivi
(ohranitev kmetijskih zemljišč na teh površinah).
Popravki namenske rabe prostora na območju severno od Glede na to, da gre za uskladitev
Senožeč na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja
z dejanskim stanjem,
ocenjujemo, da ne bo dodatnih
vplivov.
Sprememba namenske rabe prostora, izbrana je
Potencialen vpliv na kulturno
ustreznejša namenska raba glede na dejavnost.
dediščino.
Gre za cerkve oz. kapelice z neposredno okolico v
Spremenjena namenska raba ne
Naklem, Gradišču, Senadolah, Potočah, Otoščah in
prinaša večjih sprememb,
Vremskem Britofu ter na Vatovljah.
dejanska raba območja se ne bo
spremenila. Ocenjujemo, da
vplivov ne bo.

325,18 Acd  CDk
666,28 Acd  CDk
4005,41 Acd  CDk
1944,77 Acd  CDk
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2.1.4 Druge spremembe dopolnjenega osnutka OPN zaradi predlogov iz javne obravnave in pripomb občine
V fazi javne obravnave je prišlo še do nekaterih predlogov in pobud za večje spremembe nekaterih EUP, ki so vsebinske narave in spreminjajo namensko rabo, obseg EUP ali
oboje. Takšne spremembe OPN so prikazane v spodnji preglednici.
Preglednica 4: Pregled enot urejanja prostora OPN za območje občine Divača - pobude za večje spremembe EUP

EUP

Stara
EUP

Način
urejanja

Podrobnejša namenska raba
Ozn. Kategorija

DI-19

DI-86

CU

DI-86

DI-86

OPPN
Divača II
OPN

DI-19

DI-8

CU

DI-19

DI-42

DI-87

DI-42

OPPN
Divača II
OPPN
Divača II
OPN

DI-86

DI-42

OPN

SSe

DI-48
DI-90

DI-42
DI-67

OPN
OPN

PÄ
SSs

DI-94

DI-66

OPN

CDo

DI-111
DI-113

DI-111
DI-113

OPN
OPN

ZP
ZD

DI-107
DI-120

DI-107
DI-94

OPN
OPN

ZP
ZS

SSe

CU
SSe

osrednja območja centralnih
dejavnosti
območja stanovanjske
prostostoječe gradnje
pretežno enodružinskih hiš
osrednja območja centralnih
dejavnosti
osrednja območja centralnih
dejavnosti
območja stanovanjske
prostostoječe gradnje
pretežno enodružinskih hiš
območja stanovanjske
prostostoječe gradnje
pretežno enodružinskih hiš
površine železnic
območja stanovanjske
strnjene gradnje pretežno
enodružinskih hiš
območja centralnih
dejavnosti za trgovske,
oskrbne, poslovne in
storitvene dejavnosti
Parki
druge urejene zelene
površine
Parki
površine za oddih, rekreacijo
in šport

Površina
Sprememba
sprememb rabe
(m2)
649,86 SSs  CU
13932,75 SSs  SSe

Komentar

Možni vplivi

Zaokrožitev območja in sprememba namenske rabe
južno od železniške postaje v Divači zaradi
preureditve prometne (železniške, cestne)
infrastrukture območja. Del območja bo namenjen
centralnim dejavnostim in bo urejan z OPPN.

Potencialni vpliv na Natura območji
SPA Kras in SCI Kras ter bližnje
naravne vrednote, zlasti območje
Risnika.
Spremembe so relativno majhne.
Nekatere ureditve v okviru
predlagane namenske rabe imajo
lahko manjše vplive na okolje od
predhodne rabe (ceste).
Ocenjujemo, da ne bo dodatnih
negativnih vplivov na okolje.

Sprememba namenske rabe prostora v območju
južnega dela Divače, in sicer:
• Sprememba kategorije podrobnejše namenske
rabe prostora na območju stanovanjske strnjene
gradnje,
• Določitev območja centralnih dejavnosti v
strnjenem stanovanjskem naselju.
Sprememba kategorije podrobnejše namenske rabe
zelenih površin v centru Divače

EUP so v neposredni bližini Natura
območij SPA Kras in SCI Kras ter
bližnjo naravno vrednoto - dvojno
udornico Radvanj. Spremenjena
namenska raba ne prinaša večjih
sprememb, ocenjujemo, da vplivov
ne bo.

Sprememba namenske rabe v zahodnem delu Divače
- opustitev predlagane namenske rabe površin za

Spremenjena namenska raba bo v
večji meri ohranila sedanjo rabo

7637,30 CDo  CU
5107,28 PC  CU
157,91 PC  SSe
223,78 PC  SSe
272,53 PC  PŽ
13763,83 SSe  SSs
1861,30 SSe  CDo

790,80 ZD  ZP
1211,84 ZP  ZD
615,98 ZD  ZP
8482,13 SSv  ZS

Spremenjena namenska raba ne
prinaša večjih sprememb,
ocenjujemo, da vplivov ne bo.
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EUP

Stara
EUP

Način
urejanja

Podrobnejša namenska raba

Površina
sprememb

Sprememba
rabe

DI-32

DI-58

OPPN
Divaški
hrib

ZS

površine za oddih, rekreacijo
in šport

624,09 SK  ZS

DI-4

DI-120

OPN

CDi

območja centralnih
dejavnosti za izobraževanje,
vzgojo in šport

4256,14 ZS  CDi

DI-51

DI-51

OPN

ZS

površine za oddih, rekreacijo
in šport

1847,52 ZD  ZS

D-414

DI-6

OPN

K2

druga kmetijska zemljišča

3225,92 CDo  K2

DI-42

D-411

OPN

PC

površine cest

1225,97 K2  PC

D-87

DI-30

OPN

G

gozdna zemljišča

MA-15
MA-16
D-16
D-470

MA-1
MA-1
MA-1
MA-1

OPN
OPN
OPN
OPN

K2
G
G
K2

druga kmetijska zemljišča
gozdna zemljišča
gozdna zemljišča
druga kmetijska zemljišča

142229,98 PC  G

1120,17
2428,57
3222,92
9983,81

BT  K2
BT  G
BT  G
BT  K2

Komentar
Možni vplivi
večstanovanjsko gradnjo, namesto tega je predlagana (gozd), ocenjujemo, da bodo vplivi
ureditev površin za oddih, rekreacijo in šport
na rastlinstvo in živalstvo zmanjšani
v primerjavi s prej načrtovano
namensko rabo.
Sprememba namenske rabe v severozahodnem delu Spremenjena namenska raba ne
Divače – ureditev manjše površine za oddih,
prinaša večjih sprememb,
rekreacijo in šport namesto površin podeželskega
ocenjujemo, da vplivov ne bo.
naselja
Sprememba namenske rabe v Divači v podobno
Spremenjena namenska raba ne
namensko rabo, a s poudarkom na centralnih
prinaša večjih sprememb,
dejavnostih za izobraževanje, vzgojo in šport
ocenjujemo, da vplivov ne bo.
(povezava z bližnjo šolo). V območju so že urejena
športna igrišča.
Sprememba kategorije podrobnejše namenske rabe
Potencialni vpliv na Natura območji
prostora ob vhodu v Divaško jamo in jamarskem
SPA Kras in SCI Kras ter naravno
domu. PIPEUP upoštevajo omilitveni ukrep OP in
vrednoto.
določajo možnosti ureditve nadstreška in piknik
Spremenjena namenska raba ne
prostorov.
prinaša večjih sprememb, ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov
vplivov ne bo.
Območje, namenjeno gradnji bencinskega servisa na Vplivi na okolje so zmanjšani v
robu Divače, je izločeno iz stavbnih zemljišč zaradi
primerjavi s prejšnjim dopolnjenim
možnih vplivov na naravo
osnutkom OPN.
Premestitev Lokavske ceste. Iz tehničnega poročila
Ureditev lahko vpliva na bližnje
preložitve Lokavske ceste (Lineal, maj 2014) izhaja,
naravne vrednote, zlasti območje
da bo prestavljenih slabih 228 m ceste, na začetku pa Risnika, Natura območji SPA Kras in
bo urejeno krožišče. S tem pa bo lokalnim
SCI Kras.
prebivalcem omogočeno nemoteno in varnejše
priključevanje nanjo.
Sprememba predlagane namenske rabe v Divači za
Ohranitev sedanje (dejanske) rabe,
ohranitev gozda (sedanja dejanska raba)
vplivi na okolje so zmanjšani v
primerjavi s prejšnjim dopolnjenim
osnutkom OPN.
Zmanjšanje obsega načrtovanih površin za turizem in Potencialni vpliv na Park Škocjanske
ohranitev kmetijskih zemljišč in gozda v Matavunu:
jame, Natura območji SPA Kras in
• neposredno ob turističnem izhodu iz jame (MA- SCI Kras ter na kulturno dediščino.
Zmanjšanje obsega ureditev za
15, MA-16),
potrebe Parka Škocjanske jame bo
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EUP

Stara
EUP

Način
urejanja

Podrobnejša namenska raba

MA-12
MA-18
MA-14

MA-12
MA-13
MA-9

OPN
OPN
OPN

BT
PO
ZD

ŠK-7

ŠK-7

OPN

BT

D-167

D-167

ZS

D-167

D-283

KP-10

D-310

OPPN
Kačiče
OPPN
Kačiče
OPN

KP-11

D-201

OPN

SK

D-168
D-284
D-201
D-100
SN-11

KP-19
KP-19
KP-19
KP-19
SN-11

OPN
OPN
OPN
OPN
OPPN

K1
K2
K1
G
IG

ZS
SK

površine za turizem
ostale prometne površine
druge urejene zelene
površine
površine za turizem

Površina
sprememb

Sprememba
rabe

2788,97 SK-BT
750,41 ZD-PO
402,44 SK-ZD
868,60 Ask-BT

površine za oddih, rekreacijo
909,46
in šport
površine za oddih, rekreacijo
23141,20
in šport
površine podeželskega
323,23
naselja
površine podeželskega
2154,48
naselja
najboljša kmetijska zemljišča
2491,78
druga kmetijska zemljišča
4459,23
najboljša kmetijska zemljišča
4279,81
gozdna zemljišča
915,12
Gospodarske cone
Ni
sprememb

K1  ZS
K2  ZS
K2  SK
K1  SK

Komentar
• zahodno od informacijskega centra PŠJ – gozdič
na pobočju južno od parkirišča, ekstenzivni kraški
travniki zahodno in severno od parkirišča (D-16,
D-470)
Določila 15. člena dopolnjenega osnutka odloka o
OPN sedaj v območju Regijskega parka Škocjanske
jame dovoljujejo le ureditev polnilnih mest za vozila na
električni pogon (in ne na kakršenkoli alternativni
pogon, kot velja za celotno območje občine). S tem je
zmanjšana možnost negativnih vplivov v območju
parka.
Sprememba namenske rabe v delu Matavuna in
Škocjana z usmeritvijo v razvoj turizma in ureditve
zelenih površin. Namenska raba območja MA-18 je
spremenjena v ostale prometne površine v skladu s
sedanjo rabo.

Zaokrožitev območja naselja Kačiče. Gre za:
• širitev območja podeželskega naselja na južnem
robu vasi in zaokrožitev na vzhodni strani,
• določitev obsežnejšega območja za oddih,
rekreacijo in šport južno oziroma jugozahodno od
naselja,
• zmanjšanje
načrtovanih
širitev
površin,
namenjenih za stanovanjsko gradnjo, in ohranitev
kmetijskih površin in gozda na tem območju.

SS  K1
SS  K2
SS  K1
SS  G
Ni sprememb Gospodarska cona je načrtovana v prvotnem obsegu,
vendar ob upoštevanju omilitvenih ukrepov upravne
komasacije in kompenzacije potencialne izgube
kvalifikacijskih habitatnih tipov z ureditvijo suhih
kraških travnikov na parceli 569/1 v k.o. Gabrče v

Možni vplivi
zmanjšalo negativne vplive na
okolje, še posebej na naravo.

Potencialni vpliv na Park Škocjanske
jame, Natura območji SPA Kras in
SCI Kras ter na kulturno dediščino.
Zaradi spremenjene namenske rabe
je dopustna ureditev drugačnega
nabora objektov. Glede na omejitve,
ki veljajo v parku, in obseg možnih
sprememb ocenjujemo, da bodo
vplivi zanemarljivi.
Potencialni vpliv na Natura območji
SPA Kras in SCI Kras.
Večji del spremembe je namenjen
ureditvi površin za oddih in
rekreacijo: njihova ureditev se
načrtuje z minimalnimi posegi v
prostor. Širitev območja
podeželskega naselja bo zmanjšala
obseg suhih kraških travnikov, a gre
za majhen vpliv.

Potencialni vpliv na Natura območje
SCI Kras. Upoštevani so omilitveni
ukrepi iz okoljskega poročila, zato
dodatnih vplivov na okolje ne bo.
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EUP

Stara
EUP

Način
urejanja

Podrobnejša namenska raba

Površina
sprememb

DI-125

DI-125

OPN

ZP

parki

Ni
sprememb

DI-25

DI-25

OPN

CDo

območja centralnih
dejavnosti brez stanovanj

Ni
sprememb

Gospodarske cone

/

Vse EUP z namensko rabo IG

Celotno območje OPN

Sprememba
rabe

Komentar
primeru, da le-ta ni možna. V primeru, da upravna
komasacija ni možna, je načrtovana ureditev objektov
za potrebe gasilcev na parcelah št. 3036 in 3020.
Ni sprememb Načrtovana je ureditev parka Srce Krasa, na podlagi
idejne zasnove je bilo že izdano mnenje Zavoda RS
za varstvo narave (ZRSVN) in naravovarstveni pogoji
Agencije RS za okolje (ARSO).
Ni sprememb Sprememba PIPEUP; V sklopu bencinskega servisa je
dopustna tudi ureditev počivališča in parkirišča za
avtodome.
/
Dopustna je tudi ureditev bencinskih servisov; ureditev
le-teh je bila umaknjena iz vseh drugih namenskih rab,
izjema je IG, IP, PŽ (za potrebe območja) ter v EUP
SN-5, kjer je to dovoljeno v PIPEUP zaradi
obstoječega bencinskega servisa, ter EUP DI-25.
Ureditev trim stez

Ureditev parkirnih površin z oskrbovalnimi mesti za
vozila na alternativni pogon

Možni vplivi

Potencialni vpliv na Natura območji
SCI in SPA Kras. Ureditev je
zasnovana tako, da minimalno
posega v naravno okolje.
Potencialni vpliv na Natura območji
SCI in SPA Kras ter na naravno
vrednoto Risnik.
Potencialni vpliv na vode, varovana
območja in naravne vrednote.

Možni vplivi na rastlinstvo (uničenje
ob ureditvi stez) in živalstvo (hrup,
motnje v območju) ter Natura
območja, vendar je možnost za to
glede na obseg aktivnosti minimalna.
Potencialni vpliv na vode, varovana
območja in naravne vrednote.
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2.2 Pričakovani vplivi izvedbe plana
Spremembe dopolnjenega osnutka OPN ne prinašajo novih vplivov na rabo naravnih virov in EMS zato
ostaja ocena, da bo vpliv OPN na rabo naravnih virov, pa tudi na EMS nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (C).
Tudi sicer so vplivi na okolje večinoma zmanjšani zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov in potrebnih prilagoditev
PIPEUP ter zaradi nekaterih sprememb namenske rabe. Primer je sprememba namenske rabe pri EUP DI-110,
kjer je prišlo do spremembe iz SS v ZD.

2.2.1 Vplivi na zrak
Dodatne vplive na kakovost zraka lahko prinese predvsem urejanje parkirišča in počivališča za avtodome v EUP
DI-25, saj lahko pričakujemo večje število in premike vozil. Na podlagi velikosti območja in sezonskega nihanja
potreb po parkiriščih (uporabljano bo predvsem v turistični sezoni) lahko ocenimo, da dodatnega vpliva na zrak
ne bo, tako da bo vpliv OPN na kakovost zraka nebistven (B).

2.2.2 Vplivi na hrup
Velja podobno kot pri zraku: dodaten hrup bodo povzročala predvsem vozila na parkirišču in počivališču v EUP
DI-25. Na podlagi velikosti območja in sezonskega nihanja potreb po parkiriščih (uporabljano bo predvsem v
turistični sezoni), pa tudi drugih močnejših virov hrupa v bližini (avtocesta, regionalna cesta) lahko ocenimo, da bo
dodatni hrup zanemarljiv, tako da vpliv OPN na hrup (Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa pod mejnimi
oziroma kritičnimi vrednostmi predpisanimi za posamezna območja varstva pred hrupom) nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov (C).

2.2.3 Vplivi na vode
Vplivi na vode bodo spremenjeni pri enotah urejanja prostora, kot so prikazane v spodnji preglednici.
Preglednica 5: Pregled vplivov sprememb OPN na vode

EUP
DI-25

DI-3

SN-11

DA-1

SN-1

Sprememba
Sprememba PIPEUP; V sklopu
bencinskega servisa je dopustna
tudi ureditev počivališča in
parkirišča za avtodome.
Sprememba PIPEUP z
natančnejšimi določili glede
možnosti ureditve jamarskega
doma.
Sprememba PIPP: upoštevan je
omilitveni ukrep OP, a območje
ohranja prvotno predlagano
velikost, določene so možnosti
ureditve.
Ureditev manjše gospodarske
cone – le-ta ni bila zajeta v
okoljskem poročilu.
Popravki namenske rabe prostora
iz K2 v Abt na območju severno
od Senožeč na podlagi
veljavnega gradbenega
dovoljenja št. 351 02-82/93-6742, z dne 28.12.1994. V enoti je
dopustna ureditev gostinsko
turističnega kompleksa.

Opis vpliva
Ureditev bo izvedena v sklopu bencinskega servisa, zato bo
odvajanje padavinske vode urejeno v skladu s predpisi (lovilci
olj), kar preprečuje morebitna izlitja in izpiranje olj in goriv v
podzemne vode. Vpliv zato lahko ocenimo kot nebistven.
Upoštevan je omilitveni ukrep glede čiščenja komunalne
odpadne vode, zato ocenjujemo, da vpliva na podzemne vode
ne bo.

Ocena
B

Ocenjujemo, da zaradi komunalne ureditve območja vpliva na
podzemne vode ne bo.

A

Gospodarska cona je delno že urejena, nadaljnje urejanje bo
izboljšalo komunalno ureditev območja in ravnanje z odpadnimi
vodami, zato ocenjujemo, da bodo vplivi na podzemne vode
nebistveni.
Gre za manjši gostinsko turistični kompleks, ki bo dopolnjeval
sedanjo gostinsko dejavnost. Ker mora biti odvajanje in čiščenje
odpadnih vod urejeno v skladu z današnjo zakonodajo,
ocenjujemo, da bodo morebitni dodatni negativni vplivi na vode
majhni in nebistveni.

A

A

B
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vsi

Ureditev polnilnih mest za vozila
na alternativni pogon

Vozila na alternativni pogon uporabljajo različna pogonska
sredstva, od električne energije do metana in etanola; vrste
alternativnega pogona v OPN niso natančneje opredeljene.
Ureditev določenega tipa polnilnih mest lahko poveča tveganje
za vplive na vode, vendar sta ureditev takih mest in njihovo
vzdrževanje zelo natančno predpisana, da se s tem zmanjšajo
tveganja. V območju Regijskega parka Škocjanske jame pa je
tako ali tako dovoljena le ureditev polnilnih mest za vozila na
električni pogon.

B

Iz OPN so izločena območja okoljske infrastrukture za ureditev lokalnih čistilnih naprav. Posledično bodo vplivi
odpadnih vod iz naselij ostali na enaki ravni, kot do sedaj. Načrtuje pa se ureditev večje čistilne naprave v Divači,
kar bo zmanjšalo obremenjevanje voda z odpadnimi vodami.
Vplivi na vode bodo potencialno povečani na območju DI-25 zaradi tveganj, povezanih z razlitji goriv iz parkiranih
vozil ter na lokacijah ureditve določenih tipov polnilnih mest za vozila na alternativni pogon. Ocenjujemo, da bodo
ob upoštevanju predpisov glede ureditve parkirišč in počivališč v sklopu bencinskih servisov ter polnilnih mest za
vozila na alternativni pogon vplivi na vode na teh dveh tipih lokacij nebistveni (B).

2.2.4 Vplivi na rastlinstvo in živalstvo
Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so spremenjeni praktično povsod tam, kjer so spremenjeni tudi vplivi na varovana
območja, ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Zato niso posebej obravnavani v tem poglavju,
ampak zanje veljajo enake ugotovitve, kot za varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna
območja. Izjema so primeri, predstavljeni v spodnji preglednici, kjer gre za vplive na rastlinstvo in živalstvo izven
varovanih območij in naravnih vrednot.
Preglednica 6: Pregled vplivov sprememb OPN na rastlinstvo in živalstvo.

EUP

Stara
EUP

S-388
LA-10
S-205
S-500
S-500
LA-1
LA-7
LA-6
LA-4
LA-1
LA-7
LA-6
LA-7
LA-6
LA-10
LA-7
LA-6
LA-1
S-198
S-163
S-8
S-148
S-153
S-235
SN-18
SN-21

S-47
S-47
S-388
S-489
LA-1
S-153
S-500
S-500
S-235
S-235
S-52
S-52
S-44
S-44
S-44
S-198
S-198
S-198
S-488
S-488
S-488
S-488
S-488
S-488
SN-22
SN-6

Namen. Sprememba Površina
raba
rabe
sprememb
(m2)
LN
G  LN
999,74
LN
G  LN
2547,58
K2
LN  K2
87,12
G
LN  G
280,06
G
EG
1657,41
LN
K1  LN
1094,40
LN
G  LN
3218,71
LN
G-LN
1,56
LN
K2  LN
2644,47
LN
K2  LN
157,10
LN
G  LN
2929,49
LN
G  LN
2693,72
LN
G  LN
6718,58
LN
G  LN
138,47
LN
G  LN
5582,62
LN
K2  LN
8796,96
LN
K2  LN
49802,77
LN
K2  LN
949,46
K2
LN  K2
88,16
K2
LN  K2
12681,75
G
LN  G
12850,17
K1
LN  K1
585,38
K1
LN  K1
282,25
K2
LN  K2
1008,09
SK
SSe  SK
88185,79
SSe
CDi  SSe
1113,19

Komentar

Možni dodatni vplivi zaradi
sprememb

Ocena
vplivov

Uskladitev območja
kamnoloma Laže s stanjem
na terenu in drugo
dokumentacijo, v kateri so
bila ugotovljena odstopanja
od katastra in dosedanjih
izvedbenih prostorskih aktov.
V PIP EUP se dopiše
določila sedaj veljavnih
prostorsko ureditvenih
pogojev (EUP S-388, LA- 4,
LA-5, LA-6, LA-7).

Spremembe so relativno
majhne, gre za uskladitev
meja in namenske rabe s
stanjem na terenu, zato ne
bo dodatnih negativnih
vplivov na rastlinstvo in
živalstvo. Sanacija in
ureditev sončne elektrarne
bodo potekali v enakem
obsegu, tako da bodo
potencialni vplivi na
migracijske poti velikih zveri
ostali nespremenjeni.

B

Zaokrožitev območja naselja EUP se nahajajo v bližini
Senožeče. Gre za naslednje Natura območij SPA Kras in

A
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SN-19 S-454
S-152 SN-23
S-454 SN-19

SN-1

SK
K1
K2

S-425

Abt

DI-120 DI-94

ZS

K2  SK
SSe  K1
SK  K2

8096,94 spremembe:
2321,98 • Sprememba kategorije
14896,27
podrobnejše namenske
rabe
prostora
v
vzhodnem
delu
Senožeč,
• Opustitev
območja
centralnih dejavnosti v
delu Senožeč južno od
regionalne ceste –
območje
je
sedaj
namenjeno stanovanjski
gradnji.
• Spremembo
manjših
površin
kmetijskih
zemljišč na robu naselij
v
površine
podeželskega naselja in
zmanjšanje določenih
površin, v prejšnjem
dopolnjenem osnutku
OPN predlaganih za
površine podeželskega
naselja
oz.
za
stanovanjsko gradnjo
(ohranitev
kmetijskih
zemljišč
na
teh
površinah).

SCI Kras, vendar glede na
predlagano namensko rabo
izven območja daljinskega
vpliva.
Spremenjena namenska
raba v EUP SN-18 in SN-22,
ki sta najbližje Natura
območjema, ne prinaša
večjih sprememb, zato ne bo
prišlo do novih vplivov na
kvalifikacijske vrste in
habitatne tipe.

Pribl. 1,7 ha površin, na
katerih so bile načrtovane
različne stanovanjske rabe
(SS, SK), bo ohranjenih kot
kmetijska zemljišča, kar bo
preprečilo pozidavo teh
površin, ki jih delno pokrivajo
suhi kraški travniki, delno pa
zaraščajoče površine oz.
mejice. Na približno 0,75 ha
pa bodo kmetijske površine
spremenjene v površine
podeželskega naselja,
vendar gre za uskladitev z
dejanskim stanjem, saj je
območje že pozidano. V
celoti gledano se zmanjša
predlagana širitev stavbnih
zemljišč, s čimer se ohranijo
kmetijska zemljišča in
zmanjša vpliv na rastlinstvo
in živalstvo, torej na biotsko
raznovrstnost.
K2  Abt
13226,23 Popravki namenske rabe
Del posegov, opredeljenih v
prostora na območju severno gradbenem dovoljenju, je že
od Senožeč na podlagi
izveden, tako da gre
veljavnega gradbenega
predvsem za uskladitev z
dovoljenja izdanega
dejanskim stanjem.
gradbenega dovoljenja št.
Ocenjujemo, da bodo
351 02-82/93-674-2, z dne
morebitni dodatni negativni
28.12.1994. V enoti je
vplivi na rastlinstvo in
dopustna ureditev gostinsko živalstvo majhni in
turističnega kompleksa.
nebistveni.
8482,13 SSv  ZS Sprememba namenske rabe Spremenjena namenska
v zahodnem delu Divače raba bo v večji meri ohranila
opustitev predlagane
sedanjo rabo (gozd),
namenske rabe površin
ocenjujemo, da bodo vplivi
podeželskega naselja,
na rastlinstvo in živalstvo
namesto tega je predlagana zmanjšani v primerjavi s prej
ureditev površin za oddih,
načrtovano namensko rabo.
rekreacijo in šport

B

A
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2.2.5 Vplivi na naravne vrednote, ekološko pomembna območja, Natura območja in zavarovana območja
Potencialni vplivi na naravne vrednote, ekološko pomembna območja, Natura območja in zavarovana območja so predstavljeni v spodnji preglednici. V njih so predstavljena
območja oz. EUP iz zgornjih preglednic, ki imajo potencialno negativen vpliv. Ekološko pomembna območja niso posebej izpostavljena, saj prostorsko in vsebinsko ustrezajo
Natura območjem in zato zanje velja enaka ocena kot za Natura območja.
Preglednica 7: Pregled vplivov na naravne vrednote, ekološko pomembna območja, Natura območja in zavarovana območja - večje zaokrožitve stavbnih zemljišč in spremembe namenske rabe.

EUP

Stara
EUP

Name
n.
raba
FA-13 FA-9 SS
FA-6 FA-6 SS
FA-8 V-236 Ask
V-236 FA-3 K2

Sprememba Površina
rabe
sprememb
(m2)
SSv  SS
722,34
SSe  SS
1037,97
K2  Ask
3836,73
SK  K2
2635 m2

V-87 DV-2
V-108 DV-2
V-226 DV-3

SK  K1
SK  K1
SS  K2

K1
K1
K2

Komentar

Možni dodatni vplivi zaradi sprememb

Zaokrožitev območja Famelj, ki prinaša
naslednje spremembe:
• v manjši meri se spremeni namenska raba –
spremenijo se kategorije, sedaj gre za
splošna
območja
stanovanjske
prostostoječe
gradnje
pretežno
enodružinskih hiš.
• del kmetijskih zemljišč se opredeli kot
površine razpršene poselitve podeželskega
naselja. Pretežno gre za uskladitev s
sedanjim stanjem.
• del na severu vasi se ohranja kot kmetijsko
zemljišče in ne bo namenjen površinam
podeželskega naselja, kot je bilo prvotno
predvideno.
Ureditev območja Famelj vpliva tudi na območje
Vremskega Britofa; v območju FA-2 se bodo v
okviru načrtovane rabe CDo urejale dejavnosti,
načrtovane za EUP VB-3, ki ga zato ni treba več
urejati z OPPN.

Potencialni vpliv na Natura območje SPA
Kras.
• Sprememba namenske rabe iz SSv in
SSe v SS ne bo vplivala na
kvalifikacijske vrste ptic, saj gre samo
za
spremembo
kategorije
stanovanjske gradnje v obstoječih
naseljih.
• V EUP FA-8 gre za spremembo
namenske rabe za uskladitev z
dejanskim stanjem – na tem območju,
velikem manj kot pol hektarja, je že
sedaj razpršena poselitev in torej ne
gre za kmetijske površine. Zato
ocenjujemo, da vplivov
na
kvalifikacijske vrste ptic ne bo.
• EUP FA-3 se zmanjša, saj se del na
severu ohranja kot kmetijsko
zemljišče; vpliv na kvalifikacijske vrste
bo manjši.
Potencialni vpliv na Natura območje SPA A
Kras. Obseg površin, namenjenih za
ureditev podeželskega naselja – torej
obseg stavbnih zemljišč - je zmanjšan za
pribl. 1,5 ha. Ocenjujemo, da predlagane
spremembe ne bodo imele negativnih

2584,78 Zmanjšanje obsega načrtovanih površin
1944,32 podeželskega naselja in stanovanjske gradnje v
11065,87 naselju Dolnje Vreme, ohranitev kmetijskih
zemljišč.

Ocena spremembe vplivov
Natura
Park Šk.
Naravne
območja
jame
vrednote
A
/
/

/

/
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BE-1
BE-1

D-192 SK
D-357 SK

K1  SK
K2  SK

D-431 GR-3 K2
GR-7 D-431 SK

SK  K2
K2  SK

D-201 DA-4 K1
DA-2 D-201 SK

SS  K1
K1  SK

SD-6
SD-7
SD-6

K2  SK
K1  SS
K1  SK

S-403 SK
S-147 SS
S-131 SK

S-135 DO-

K1

SS  K1

vplivov na kvalifikacijske vrste ptic, vpliv bo
zaradi omejitve pozidave in ohranitve
kmetijskih zemljišč kvečjemu pozitiven (če
ne pride do intenzifikacije kmetijstva).
634,00 Zaokrožitev območja naselja Betanja, večidel gre Potencialni vpliv na Park Škocjanske jame
794,53 za uskladitev z dejanskim stanjem. V PIPEUP je in Natura območji SPA Kras, SCI Kras ter
jasno navedeno, da ni dovoljeno posegati v
naravno vrednoto Škocjanske jame.
območje kala.
Večidel gre za uskladitev z dejanskim
stanjem, ob upoštevanju omejitev iz
PIPEUP (prepoved posegov v kal) vplivov
ne bo.
8194,42 Zaokrožitev naselja Gradišče pri Divači. Gre za
Potencialni vpliv na Park Škocjanske jame
in Natura območji SPA Kras, SCI Kras in
780 ohranitev kmetijskih površin, kjer je bila
načrtovana pretvorba v površine podeželskega
pričakovane geološke naravne vrednote
naselja, na južnem robu vasi pa gre za manjšo
ter pričakovane geomorfološke podzemne
spremembo kmetijskih zemljišč v površine
naravne vrednote.
podeželskega naselja (del parcel št. 931, 966 in Ohranja se velik del kmetijskih zemljišč,
964).
manjša širitev v okviru GR-7 pa lahko uniči
manjši del suhega kraškega travnika
(kvalifikacijski habitatni tip vzhodna
submediteranska suha travišča). Širitev
površin podeželskega naselja je dopustna
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.
4439,28 Zaokrožitev območja naselja Dane pri Divači; gre Potencialni vpliv na Natura območji SPA
Kras in SCI Kras. Obseg predlaganih
865,63 za manjše površine kmetijskih zemljišč na robu
naselij, namenjene stanovanjski gradnji, in
stavbnih zemljišč se je znatno zmanjšal,
zmanjšanje prvotno načrtovanih razširitev takih
predlagana razširitev na drugi lokaciji pa je
površin.
zelo majhna. Prišlo bo do manjše izgube
suhih kraških travnikov, a bo ta zelo
majhna.
836,63 Zaokrožitev območja naselja Senadole; gre za
Potencialni vpliv na Natura območji SPA
Kras in SCI Kras. Razširitev stavbnih
288,16 manjše površine kmetijskih zemljišč na robu
zemljišč v Senadolah v primerjavi z
896,69 naselij, namenjene stanovanjski gradnji.
dopolnjenim osnutkom OPN obsega le 0,2
ha, a bo privedla do manjše izgube suhih
kraških travnikov. Zaradi majhnega obsega
in lege neposredno ob naselju bo vpliv
zanemarljivo majhen.
3421,56 Zaokrožitev območja naselja Dolenja vas. Gre
Potencialni vpliv na Natura območji SPA

A

A

A

C

A

B

B
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B
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/
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DO-4
S-135
DO-3
DO-9

13
DO-8
DO-8
DO-8
S-155

ZD
K1
ZD
SK

SK  ZD
SK  K1
SK  ZD
K1  SK

za:
443,57 •
3518,18
379,56
1355,44 •
•

ŠF-3
V-170
V-168
ŠF-9
V-152

ŠF-4
ŠF-5
ŠF-3
ŠF-5
ŠF-5

SK
K2
K2
ZS
K2

SS  SK
SS  K2
SK  K2
SS  ZS
SS  K2

BR-4

D-374 SK

K2  SK

3225,14
3017,24
1645,94
2160
480

opustitev
nekaterih
načrtovanih
stanovanjskih površin, ohranjanje kmetijskih
zemljišč na njihovem mestu,
določitev površin podeželskega naselja na
nekaterih kmetijskih zemljiščih
določitev zelenih površin v podeželskem
naselju

Zaokrožitev območja naselja Škoflje. Prvotno
načrtovano povečanje površin, namenjenih
stanovanjski gradnji oz. površinam podeželskega
naselja je znatno zmanjšano, v manjšem delu pa
se spremeni kategorija namenske rabe iz
stanovanjskih površin v površine podeželskega
naselja. V EUP ŠF-4 (parceli 1374 in 1375, k.o.
Škoflje) je dopustna ureditev parkirišč za
avtodome.
Del ŠF-5 je bil preoblikovan v nov EUP ŠF-9,
namenjen za površine za oddih, rekreacijo in
šport, na katerih se načrtuje ureditev kampa in
parkirišča za avtodome v okviru bližnje turistične
kmetije (samo mest za kampiranje in prostora za
parkiranje, saj je ureditev gostinskega objekta
za potrebe delovanja kampa dopustna v EUP
ŠF-10, sanitarije so že urejene v EUP ŠF-10,
ureditev oskrbne postaje za avtodome pa je
možna na bližnji parceli št. 1433/2 k.o. Škoflje v
EUP ŠF-2) v okviru bližnje turistične kmetije.

109,55 Zaokrožitev območja naselja Brežec pri Divači in

Kras in SCI Kras. Dve manjši območji v
naselju Dolenja vas bosta spremenjeni v
zeleni površini tudi po namenski rabi. Pribl.
0,7 ha površin različne stanovanjske rabe
(SS, SK) bo spremenjenih v kmetijska
zemljišča, kar bo preprečilo pozidavo teh
površin, ki jih večinoma pokrivajo suhi
kraški travniki, nekateri že v zaraščanju.
Na približno 0,14 ha pa bodo kmetijske
površine spremenjene v površine
podeželskega naselja, vendar gre
praktično za uskladitev z dejanskim
stanjem. V celoti gledano se zmanjša
predlagana širitev stavbnih zemljišč, s
čimer se ohranijo kmetijska zemljišča. Zato
ocenjujemo, da novih vplivov na okolje ne
bo.
Potencialni vpliv na Natura območja SPA B
Kras, SCI Kras in SCI Reka.
Predlagane spremembe namenske rabe
ne prinašajo večjih vplivov, ocenjujemo, da
ne bo dodatnih vplivov oziroma bodo
zmanjšani zaradi zmanjšanega obsega
stavbnih zemljišč in torej stanovanjske
gradnje. Parkirišče za avtodome je
načrtovano na podlagi omilitvenega ukrepa
iz okoljskega poročila, vplivi bodo
zanemarljivi. V EUP ŠF-9 je bila
predlagana ureditev kampa. Za ureditev
kampa bodo potrebni manjši posegi za
ureditev napeljave (priključkov za
posamezna mesta za kampiranje) in
izravnavo terena, vendar bodo prostorsko
in časovno omejeni. Travnik bo delno
ohranjen, delno pa ponovno vzpostavljen
in kampiranje bo omejeno na poletne
mesece. Na podlagi tega ocenjujemo, da
bo vpliv nebistven.
EUP se nahaja v SPA in SCI Kras. Gre za A

/

/

/

/
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delna uskladitev z dejanskim stanjem.

DI-19
DI-86
DI-19
DI-19
DI-87
DI-86
DI-48

DI-86
DI-86
DI-8
DI-42
DI-42
DI-42
DI-42

CU
SSe
CU
CU
SSe
SSe
PŽ

D-187 DI-20

K1

DI-51 DI-51

ZS

SSs  CU
SSs  SSe
CDo  CU
PC  CU
PC  SSe
PC  SSe
PC  PŽ

649,86
13932,75
7637,30
5107,28
157,91
223,78
272,53

58117,49 E  K1

1847,52 ZD  ZS

Zaokrožitev območja in sprememba namenske
rabe južno od železniške postaje v Divači zaradi
preureditve prometne (železniške, cestne)
infrastrukture območja; prej načrtovane ceste ne
bo. Del območja bo namenjen centralnim
dejavnostim in bo urejan z OPPN.

Zmanjšanje prej načrtovanega območja
transformatorske postaje v Divači.

Sprememba kategorije podrobnejše namenske

zelo majhno območje spremembe
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča,
zaradi česar so vplivi na kvalifikacijske
vrste in habitatne tipe zanemarljivo majhni.
EUP so v neposredni bližini Natura
B
območij SPA Kras in SCI Kras ter bližnje
naravne vrednote Risnika in dvojne
udornice Radvanj. Vse EUP razen DI-48
so v območju daljinskega vpliva Natura
območij.
Spremembe so relativno majhne,
predvsem gre za spremembe kategorij
načrtovane stanovanjske rabe ter
zaokrožitev območja centralnih dejavnosti
DI-19. Predhodno je bila načrtovana
ureditev ceste; to območje bo integrirano v
območje centralnih dejavnosti ter v
območja stanovanjske prostostoječe
gradnje pretežno enodružinskih hiš. Taka
ureditev ima manjšo možnost vpliva na
okolje Natura območja ter na naravne
vrednote od predhodno načrtovane ceste;
zlasti se je zmanjšalo tveganje negativnih
vplivov razlitij iz prometa na podzemne
habitate kvalifikacijskih vrst. Ocenjujemo,
da ne bo dodatnih negativnih vplivov na
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe ter na
naravni vrednoti, celoten vpliv ocenjujemo
kot nebistven, ker je v novem dopolnjenem
osnutku OPN že upoštevan omilitveni
ukrep iz okoljskega poročila.
Načrtovana širitev transformatorske
A
postaje je posegala na Natura območji
SPA Kras in SCI Kras. Zmanjšanje
območja, namenjeno za širitev, bo
zmanjšalo vplive na kvalifikacijske vrste in
habitatne tipe v primerjavi s prejšnjim
dopolnjenim osnutkom OPN.
Ureditev bi lahko vplivala na Natura
A

/

B

/

/

/

A
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rabe prostora ob vhodu v Divaško jamo in
jamarskem domu. PIPEUP upoštevajo omilitveni
ukrep OP in določajo možnosti ureditve
nadstreška (zavetišče za obiskovalce do 50 m2)
in piknik prostorov.

DI-3

DI-3

BT

/

D-414 DI-6

K2

3225,92 CDo  K2

DI-42 D-411 PC

1225,97 K2  PC

območji SPA Kras in SCI Kras ter naravno
vrednoto Divaška jama. Spremenjena
namenska raba ne prinaša večjih
sprememb, poleg tega so v PIPEUP
obravnavanega dopolnjega osnutka OPN
vključeni omilitveni ukrepi iz okoljskega
poročila, kar bo omejilo vplive na
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe v
primerjavi s predhodnim dopolnjenim
osnutkom OPN.
Sprememba PIPEUP z natančnejšimi določili
Ureditev bi lahko vplivala na Natura
A
glede možnosti ureditve jamarskega doma.
območji SPA Kras in SCI Kras ter naravno
Ureditev je omejena na jamarski dom, šotorišče s vrednoto Divaška jama. Upoštevani so
sanitarijami, parkirišče, plezalno steno in igrišče, omilitveni ukrepi glede ureditve EUP,
izključno za potrebe jamarjev in obiskovalcev
vključno s čiščenjem komunalne odpadne
Divaške jame.
vode. Posegi bodo zelo omejeni in
namenjeni jamarstvu in ne množičnemu
obisku, zato ocenjujemo, da bodo vplivi na
rastlinstvo in živalstvo, vključno z jamskimi
vrstami v sistemu Divaške jame nebistven.
Območje, namenjeno gradnji bencinskega
Vplivi na Natura območji SPA Kras in SCI A
servisa na robu Divače, je izločeno iz stavbnih
Kras ter naravno vrednoto Risnik so
zemljišč zaradi možnih vplivov na naravo
zmanjšani v primerjavi s prejšnjim
dopolnjenim osnutkom OPN.
premestitev Lokavske ceste. Iz tehničnega
Ureditev lahko vpliva na bližnje naravne
C
poročila preložitve Lokavske ceste (Lineal, maj
vrednote, zlasti območje Risnika, Natura
2014) izhaja, da bo prestavljenih slabih 228 m
območji SPA Kras in SCI Kras. Gre za
ceste, na začetku pa bo urejeno krožišče. S tem manjšo prestavitev ki bo v varovana
pa bo lokalnim prebivalcem omogočeno
območja posegla na samem robu, na
nemoteno in varnejše priključevanje nanjo.
naravno vrednoto pa lahko vpliva
posredno – z vplivi na podzemne habitate
obsežnega jamskega sistema Risnika,
posredno pa tudi z morebitnim kasnejšim
urejanjem preostanka Lokavske ceste.
Vplivi so možni zlasti med gradnjo v
primeru neprimerne ureditve gradbišča,
med obratovanjem pa vpliv predstavlja
predvsem tveganje za onesnaženje zaradi
prometnih nesreč. Negativne vplive je

/

A

/

A

/

C
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MA15
MA16
D-16
D-470

MA-1

K2

1120,17 BT  K2

MA-1

G

2428,57 BT  G

MA-1
MA-1

G
K2

3222,92 BT  G
9983,81 BT  K2

MA12
MA18
MA14
ŠK-7

MA12
MA13
MA-9

BT

2788,97 SK-BT

PO

750,41 ZD-PO

ZD

402,44 SK-ZD

ŠK-7

BT

868,60 Ask-BT

D-167
D-167
KP-10
KP-11
D-168
D-284
D-201
D-100

D-167
D-283
D-310
D-201
KP-19
KP-19
KP-19
KP-19

ZS
ZS
SK
SK
K1
K2
K1
G

SN11

SN-11 IG

909,46
23141,20
323,23
2154,48
2491,78
4459,23
4279,81
915,12

Ni
sprememb

K1  ZS
K2  ZS
K2  SK
K1  SK
SS  K1
SS  K2
SS  K1
SS  G

Zmanjšanje obsega načrtovanih površin za
turizem in ohranitev kmetijskih zemljišč in gozda
v Matavunu:
• neposredno ob turističnem izhodu iz jame
(MA-15, MA-16),
• zahodno od informacijskega centra PŠJ –
gozdič na pobočju južno od parkirišča,
ekstenzivni kraški travniki zahodno in
severno od parkirišča (D-16, D-470)
15. člen dopolnjenega osnutka Odloka o OPN
sedaj v Regijskem parku Škocjanske jame
omejuje ureditev polnilnih mest za vozila samo
na polnilna mesta za električna vozila.
Sprememba namenske rabe v delu Matavuna in
Škocjana z usmeritvijo v razvoj turizma in
ureditve zelenih površin. Namenska raba
območja MA-18 je spremenjena v ostale
prometne površine v skladu s sedanjo rabo.

možno zmanjšati z omilitvenimi ukrepi.
Potencialni vpliv na Park Škocjanske jame, A
Natura območji SPA Kras in SCI Kras ter
na kulturno dediščino.
Zaradi zmanjšanja obsega ureditev za
potrebe Parka Škocjanske jame bodo
vplive na kvalifikacijske vrste in habitatne
tipe zmanjšani v primerjavi s prejšnjim
dopolnjenim osnutkom OPN. Ohranjeni
bodo suhi kraški travniki (zahodno in
severno od sedanjega parkirišča, nad
izhodom iz jame) ter gozdiči (pod sedanjim
parkiriščem, nad izhodom iz jame).
Potencialni vpliv na Park Škocjanske jame, B
Natura območji SPA Kras in SCI Kras ter
naravno vrednoto Škocjanske jame.
Zaradi spremenjene namenske rabe je
dopustna ureditev drugačnega nabora
objektov, vendar bodo v funkciji
turističnega razvoja območja parka. Glede
na omejitve, ki veljajo v parku, in majhen
obseg možnih sprememb ocenjujemo, da
bodo vplivi nebistveni.
Potencialni vpliv na Natura območji SPA
B
Kras in SCI Kras.
Večji del spremembe je namenjen ureditvi
površin za oddih in rekreacijo: njihova
ureditev se načrtuje z minimalnimi posegi v
prostor (ureditev premičnih naprav za
rekreacijo, ureditev premičnih naprav in
pomožnih objektov za terapevtske živali).
Širitev območja podeželskega naselja bo
zmanjšala obseg suhih kraških travnikov, a
gre za majhen vpliv.

Zaokrožitev območja naselja Kačiče. Gre za:
• širitev območja podeželskega naselja na
južnem robu vasi in zaokrožitev na vzhodni
strani,
• določitev obsežnejšega območja za oddih,
rekreacijo in šport južno oziroma
jugozahodno od naselja,
• zmanjšanje načrtovanih širitev površin,
namenjenih za stanovanjsko gradnjo, in
ohranitev kmetijskih površin in gozda na
tem območju.
Ni sprememb Gospodarska cona je načrtovana v prvotnem
Potencialni vpliv na Natura območje SCI
obsegu, vendar ob upoštevanju omilitvenih
Kras. Upoštevani so omilitveni ukrepi iz

B

/

/

B

B

/

/

/

/
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DI125

DI125

ukrepov upravne komasacije in kompenzacije
potencialne izgube kvalifikacijskih habitatnih
tipov z ureditvijo suhih kraških travnikov na
parceli 569/1 v k.o. Gabrče v primeru, da le-ta ni
možna. V primeru, da upravna komasacija ni
možna, je načrtovana ureditev objektov za
potrebe gasilcev na parcelah št. 3036 in 3020.
Ni sprememb Načrtovana je ureditev parka Srce Krasa, na
podlagi idejne zasnove je bilo že izdano mnenje
Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in
naravovarstveni pogoji Agencije RS za okolje
(ARSO).

ZP

Ni
sprememb

DI-25 DI-25

CDo

Ni
sprememb

Ni sprememb Sprememba PIPEUP; V sklopu bencinskega
servisa je dopustna tudi ureditev počivališča in
parkirišča za avtodome.

DI-39 DI-39

PC

Ni
sprememb

Ni sprememb Omilitveni ukrep glede preveritve variantnih
rešitev ni bil upoštevan z utemeljitvijo, da je bilo
marca 2008 izdelano primerjalno vrednotenje
variantnih potekov severne obvozne ceste (LUZ,
2008), v katerem je bila izbrana varianta, ki je
vključena v OPN.

Vse EUP z namensko

/ /

Dopustna je tudi ureditev bencinskih servisov;

okoljskega poročila, zato dodatnih vplivov
na okolje ne bo.

Potencialni vpliv na Natura območji SCI in
SPA Kras ter naravno vrednoto Risnik.
Ureditev je zasnovana tako, da minimalno
posega v naravno okolje. Ob upoštevanju
mnenja ZRSVN in naravovarstvenih
pogojev ARSO bo vpliv nebistven.
Potencialni vpliv na Natura območji SCI in
SPA Kras ter na naravno vrednoto Risnik.
Parkirišče in počivališče je načrtovano v
sklopu bencinskega servisa v bližini
obstoječe gospodarske cone. Prišlo bo do
izgube habitatov v enakem obsegu, kot pri
prvotno načrtovanih gospodarskih
dejavnostih. Možni so vplivi na jamske
habitate kvalifikacijskih vrst SCI Kras in
daljinski vpliv na naravno vrednoto Risnik
zaradi tveganj za razlitja in onesnaženje iz
prometa in parkiranih vozil. Ker bo ureditev
izvedena v sklopu bencinskega servisa, bo
odvajanje padavinske vode urejeno v
skladu s predpisi za bencinske servise
(lovilci olj), kar preprečuje morebitna izlitja
in izpiranje olj in goriv v podzemne vode.
Vpliv zato lahko ocenimo kot nebistven.
Primerjalno vrednotenje je upoštevalo
velikost posega, tehnično primernost
priključevanja na obstoječe ceste, vpliv na
kakovost bivanja v bližnjih objektih in
poseganje v kmetijska zemljišča oziroma
odkup zemljišč in ne vsebuje kvantitativnih
primerjav.
Potencialni vpliv na vode, varovana

B

/

B

B

/

B

C

/

/

B

/

B
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rabo IG

Celotno območje OPN

ureditev le-teh je bila umaknjena iz določenih
namenskih rab (SK, CU, CDo, PL), dovoljena je
le v namenskih rabah IG, IP in PŽ (samo za
potrebe območja). Izjema je EUP SN-5, kjer je to
dovoljeno v PIPEUP zaradi obstoječega
bencinskega servisa, ter v EUP DI-25.

/ /

Ureditev parkirnih površin z oskrbovalnimi mesti
za vozila na alternativni pogon

območja in naravne vrednote zaradi
tveganja za razlitja in onesnaženje iz
prometa, pretakanja goriv in iz
rezervoarjev. Potencialni vplivi so v
primerjavi s prejšnjim dopolnjenim
osnutkom OPN zelo zmanjšani, saj je
ureditev bencinskih servisov dopustna le
še v gospodarskih conah (namenska raba
IG, IP) in v PŽ (le za potrebe območja).
Glede na lokacije EUP z namensko rabo
IG ocenjujemo, da bo vpliv ob upoštevanju
vseh predpisov, ki urejajo področje
bencinskih servisov, vpliv na teh lokacijah
nebistven.
Potencialni vpliv na vode, varovana
B
območja in naravne vrednote.
Možni vplivi so odvisni predvsem od tipa
goriva oz. pogonskega sredstva, saj je od
tega odvisna velikost posega za ureditev
oskrbovalnega mesta. Ureditev polnilnih
mest za vozila na električni pogon nima
negativnih vplivov, saj je poseg minimalen.
Ureditev določenega tipa polnilnih mest
(za druga goriva) lahko poseže v jamske
habitate oziroma poveča tveganje za
vplive na vode. Glede na potrebe v občini
Divača bodo taki posegi majhni, poleg tega
sta ureditev takih mest in njihovo
vzdrževanje zelo natančno predpisana, da
se s tem zmanjšajo tveganja. Zato
ocenjujemo, da bo vpliv ureditve parkirnih
površin z oskrbovalnimi mesti za vozila na
alternativni pogon nebistven.

B

B

Vplivi na naravne vrednote in ekološko pomembna območja ter Natura območja in zavarovana območja so torej nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C).
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2.2.6 Vplivi na kulturno dediščino
Splošno gledano bodo vplivi na kulturno dediščino zmanjšani zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov v dopolnjenem osnutku OPN (glej prilogo). Dopolnjeni osnutek OPN poleg
tega zmanjšuje obseg stavbnih zemljišč v večini naselij v primerjavi s prejšnjo verzijo. V okviru sprememb dopolnjenega osnutka OPN so možni vplivi na kulturno dediščino v
vseh naseljih, ki tvorijo območja varovanja kulturne dediščine, vendar PIPEUP omejujejo možne posege. Možni negativni vplivi bodo tako lahko izločeni v postopkih
pridobivanja dovoljenj in soglasij za posege. Ocenjujemo, da bo zato vpliv obravnavanega dopolnjenega osnutka OPN, dopolnjenega po javni obravnavi na kulturno dediščino
nebistven (B).

2.3 Omilitveni ukrepi
2.3.1 Dodatni omilitveni ukrepi, predlagani na podlagi sprememb OPN
Predlagani dodatni omilitveni ukrepi, oblikovani zaradi sprememb OPN, so predstavljeni v spodnji preglednici.
Preglednica 8: Predlagani dodatni omilitveni ukrepi za izvedbo OPN za občino Divača

Omilitveni ukrep
V naselju Gradišče pri Divači v EUP GR-7 se med gradnjo
novih stanovanjskih objektov za potrebe gradnje (dovoz,
shranjevanje gradbenega materiala) uporabljajo izključno
obstoječe poti in parcele v območju EUP, posegi v površine
izven EUP niso dovoljeni. Po zaključku gradnje se zelene
površine v območju posega sanirajo, pri čemer je treba
upoštevati lokalno krajino.
Premestitev Lokavske ceste naj se tehnično načrtuje tako,
da bo pločnik dovolj širok, a premestitev ceste minimalna.
Premestitev naj se izvede tako, da bo poseg minimalen – s
tehničnimi ukrepi naj bo zmanjšan obseg potrebnega
utrjevanja in nasipavanja, da se s tem zmanjšajo potencialni
vplivi na naravno vrednoto Risnik in SCI Kras. Gradbena
dela se lahko izvajajo le po območju cestnega telesa.
Izbrano varianto obvozne ceste v Divači (EUP DI-39) je
treba utemeljiti vsaj z analizo prometnih tokov, ki bo
pokazala na potrebe po ureditvi obvoznice; to je lahko del
analize stroškov in koristi, ki jo je potrebno narediti v sklopu

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir izvedbe
Način
Nosilec izvedbe
plana in omilitvenega
spremljanja
omilitvenih
ukrepa
uspešnosti
ukrepov

Med izvajanjem OPN

Postopki za izdajo
naravovar.
soglasja in
gradbenega
dovoljenja

Med izvajanjem OPN

Postopki za izdajo
naravovar.
soglasja in
gradbenega
dovoljenja, nadzor
nad izvajanjem

Med izvajanjem OPN

Postopki priprave
investicijske
dokumentacije

Investitor

Občina Divača

Občina Divača

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom
Z omilitvenim ukrepom se
zmanjšuje poseganje v
kvalifikacijske habitatne tipe
in habitate kvalifikacijskih vrst.
Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje predvsem
tveganje za onesnaženje, ki
lahko negativno vpliva zlasti
na kvalifikacijske vrste,
vezane na podzemske
habitate.
Z omilitvenim ukrepom se
zmanjšuje poseganje v
kvalifikacijske habitatne tipe
in habitate kvalifikacijskih vrst

Ocena ustreznosti
in verjetnosti
uspešnosti ukrepa
Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost
je visoka, saj se
omilitveni ukrep treba
upoštevati pri
pridobitvi potrebnih
dovoljenj.
Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost
je visoka, saj se
preprečuje širitev
infrastrukture v
varovana območja.
Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost
je visoka, saj se
preprečuje širitev
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Omilitveni ukrep

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir izvedbe
Način
Nosilec izvedbe
plana in omilitvenega
spremljanja
omilitvenih
ukrepa
uspešnosti
ukrepov

priprave dokumentacije.
V EUP ŠF-9 naj se ureditev kampa načrtuje tako, da bo
izravnava terena terasasto sledila reliefnim linijam območja,
napeljava (priključki za posamezna mesta za kampiranje)
pa naj bo urejena tako (oblika, velikost, barva), da bo čim
manj izstopajoča. Sanitarije in oskrbna postaja za avtodome
se uredijo izven te EUP, v sosednjih EUP ŠF-2 in ŠF-10.
Območje MA-1 se lahko poveča proti severu na parcele št.
509 (del), 257/46 (del) in 517 (del), k. o. Naklo ob primerni
ureditvi, skladni z dopolnilnimi smernicami ZRSVN – torej ob
upoštevanju naslednjega:
• Parkirišča naj se uredi z lovilci olj,
• Meteorne vode naj se spušča v naravo na čim več
mestih, tako da bi bila čim manj prizadeta hidrologija
podzemnih habitatov,
• Zasaditve naj se izvajajo z avtohtono vegetacijo,
Dela odstranjevanja lesne zarasti naj se izvedejo izven časa
gnezdenja ptic, torej naj se izvajajo od avgusta do februarja.

Med izvajanjem OPN

Med izvajanjem OPN

Postopki priprave
investicijske
dokumentacije

Postopki priprave
investicijske
dokumentacije

Investitor

Investitor

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom
ter preprečuje tveganje za
onesnaženje.
Z omilitvenim ukrepom se
zmanjšuje se zmanjša
vizualni vpliv ureditve
napeljave in izravnave terena
na vplivno območje kulturne
dediščine.

Z omilitvenim ukrepom se
zmanjšuje se zmanjša vpliv
parkirišč na kvalifikacijske
habitatne tipe in na habitate
kvalifikacijskih vrst.

Ocena ustreznosti
in verjetnosti
uspešnosti ukrepa
infrastrukture v
varovana območja.
Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost
je visoka, saj se
omilitveni ukrep treba
upoštevati pri
pridobitvi potrebnih
dovoljenj in soglasij.
Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost
je visoka, saj
omogoča ureditev
infrastrukture za
obiskovalce
regijskega parka na
trajnosten način.
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2.3.2 Prilagoditev omilitvenih ukrepov, opredeljenih v Okoljskem poročilu
Zaradi sprememb OPN po javni razgrnitvi in pripombah občine so se za določene EUP spremenili pogoji in ureditev le-teh, kar vpliva tudi na smiselnost in izvedljivost
omilitvenih ukrepov, predlaganih v Okoljskem poročilu in njegovem dodatku za presojo sprejemljivosti. V spodnjih preglednicah so prikazane predlagane prilagoditve
omilitvenih ukrepov, razen za omilitvene ukrepe za posamezne enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) – pregled le-teh je podan v prilogi.
Preglednica 9: Predlagane prilagoditve omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila za OPN za občino Divača

Ukrep iz prvotnega okoljskega poročila

Utemeljitev ukrepa

Za celotno območje OPN je treba izvesti razdelitev
območij PNRP na posamezne SVPH v skladu z
določili 2. člena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju.

Z navedenimi ukrepi gre
za uskladitev
predvidene namenske
rabe prostora z veljavno
zakonodajo.

Občina mora spremljati nastajanje novih
potencialno konfliktnih območij in poskrbeti za
njihovo odpravljanje.

Občina mora spremljati določila in spremembe
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju in zakonodaje, ki se nanaša na določitev
SVHP glede na podrobnejšo namensko rabo
prostora in jo ustrezno prilagajati spremembam.

Ukrep je potreben
zaradi zagotavljanja
ustreznega stanja.

Ukrep je potreben
zaradi zagotavljanja
ustreznega stanja.

Časovni okvir

V času priprave
predloga OPN in
velja za čas
veljavnosti OPN.

V času izvajanja
plana

V času izvajanja
plana

Izvedljivost ukrepa, ocena ustreznosti in
način spremljanja uspešnosti
Ukrep je izvedljiv. Omilitveni ukrep je
ustrezen, saj se z njim uredi razdelitev
območja OPN na ustrezne SVPH glede na
predvidene namenske rabe prostora.
Odgovorna za izvedbo ukrepa je občina.
Spremljanje izvedbe ukrepa izvede pristojno
ministrstvo.
Ukrep je izvedljiv. Omilitveni ukrep je
ustrezen saj se s takim ukrepov odpravijo in
preprečijo težave.
Odgovorna za izvedbo ukrepa je občina.
Spremljanje izvedbe ukrepa izvede pristojno
ministrstvo.

Predlagane prilagoditve omilitvenega
ukrepa
Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Ukrep je izvedljiv. Omilitveni ukrep je
ustrezen saj se s takim ukrepov odpravijo in
preprečijo težave.
Odgovorna za izvedbo ukrepa je občina.
Spremljanje izvedbe ukrepa izvede pristojno
ministrstvo.

Spremembe omilitvenega ukrepa niso
potrebne.

Spremembe omilitvenega ukrepa niso
potrebne.
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Ukrep iz prvotnega okoljskega poročila
V OPN predlagamo dopolnitev 125 člena z
naslednjo točko:
»Male hidroelektrarne je dopustno postavljati
izključno v okviru obnove nekdanjih mlinov. Za
postavitev malih hidroelektrarnje potrebno izdelati
Strokovno oceno vplivov na okolje v kolikor
Presoja vplivov na okolje skladno z Uredbo o
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje (Ur. l. RS 51/14), ni zahtevana.
Strokovna ocena vplivov na okolje naj obsega
enake vsebine kot pri Presoji vplivov na okolje.«
Za omilitev vplivov se lahko malo hidroelektrarno v
območju GV-3 postavi tako, da bodo posegi v
strugo vodotoka omejeni na najmanjšo možno
mero in da bo zagotovljena prehodnost za ribe in
biološki minimum v skladu z vodnim dovoljenjem,
ki bo podeljeno za to dejavnost. Moč male
hidroelektrarne mora biti sorazmerna z možnostmi,
ki jih dovoljujejo navedene omejitve, tehnologija pa
prilagojena čim večjemu zmanjšanju vplivov.
Infrastruktura za dostop in vzdrževanje naj se uredi
v takem obsegu, da ravno omogoča ureditev in
vzdrževanje, v sklopu urejanja dostopa naj se s
podzemnim vodom uredi tudi povezava z
elektroenergetskim omrežjem.
V območju EUP DI-125 je dovoljena le ureditev
parka v naravnem okolju in ureditev poti za
rekreacijo na prostem (ne pa tudi igrišča) v skladu
s konceptom ureditve parka »Srce Krasa«. V OPN
naj se jasno zapiše, da je EUP namenjena
izključno ureditvi sprehajalnih poti in označitev
kraških pojavov, brez večjega poseganja v
vegetacijo in tla in izključno za potrebe
predstavitve kraških pojavov v okviru koncepta,
trenutno poimenovanega »Srce Krasa«.

Utemeljitev ukrepa

Z ukrepom se pri
postavitvi malih
hidroelektrarn (< 1.000
kW) natančno preveri
vplive na okolje za
predvideno tehnologijo
MHE.

Časovni okvir

V času priprave
predloga OPN in
izvajanja OPN.

Izvedljivost ukrepa, ocena ustreznosti in
način spremljanja uspešnosti

Predlagane prilagoditve omilitvenega
ukrepa
Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Ukrep je ustrezen saj bo na ta način izdelalo
presojo vpliva na okolje v primeru postavitve
male hidroelektrarne za katero z zakonodajo
ni predpisana Presoja vplivov na okolje.
Ukrep je izvedljiv, saj ga izvede načrtovalec
OPN v fazi priprave predloga OPN, ko se bo
tudi preverjalo ali je bil omilitveni ukrep
upoštevan.
Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Z omilitvenim ukrepom
se zmanjšuje negativne
vplive na vodne
habitate in nanje
vezane rastlinske in
živalske vrste.

Z omilitvenim ukrepom
se preprečuje negativne
vplive na redke in
ogrožene rastlinske in
živalske vrste, njihove
habitate ter prednostne
habitatne tipe.

V času priprave
predloga OPN in
izvajanja OPN.

V času priprave
predloga OPN in
izvajanja OPN.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
srednje velika, saj se določenim posegom v
okviru MHE ni mogoče izogniti.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka.

Omilitveni ukrep ni več relevanten. Za
idejno zasnovo območja (Naravni park
Srce Krasa, Idejna zasnova, Studio A3J
d.o.o., Št. projekta SK 2410/11-IDZ,
Ljubljana, julij 2011) je bilo že izdano
mnenje Zavoda RS za varstvo narave
(ZRSVN) in naravovarstveni pogoji
Agencije RS za okolje (ARSO). Ureditev
je zasnovana tako, da minimalno posega
v naravno okolje. Ob upoštevanju
mnenja ZRSVN in naravovarstvenih
pogojev ARSO bo vpliv nebistven.
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Izvedljivost ukrepa, ocena ustreznosti in
način spremljanja uspešnosti

Ukrep iz prvotnega okoljskega poročila

Utemeljitev ukrepa

Časovni okvir

Za omilitev vplivov izkoriščanja kamnoloma Laže
(S-488 in S-489) v okviru sedanjih rudarskih pravic
naj se širitev načrtuje tako, da se čim dlje ohranja
zaslon grebena proti severu, ki preprečuje širitev
hrupa proti severu. Širitev kamnoloma proti severu
je možno izvajati izključno v dnevnem času in sicer
med 9. In 15. uro, območje pa ne sme biti
osvetljeno. Hrupne dejavnosti, kot so miniranje in
uporaba pnevmatičnih kladiv niso dovoljene v času
kotitve in zgodnjega obdobja oskrbe mladičev,
torej od marca do začetka junija.

Z omilitvenim ukrepom
se preprečuje negativne
vplive na redke in
ogrožene rastlinske in
živalske vrste.

V času izvajanja
OPN.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
srednje velika, saj na dinamiko populacij
volkov vplivajo še drugi dejavniki.

Vpliv ureditve fotovoltaične elektrarne v
opuščenem delu kamnoloma Laže (S-488 in S489) naj se zmanjša tako, da se območja ne
osvetljuje; varnost je možno zagotoviti tudi z
uporabo infrardečih kamer.

Z omilitvenim ukrepom
se preprečuje negativne
vplive na redke in
ogrožene živalske vrste.

V času izvajanja
OPN.

Omilitveni ukrep je ustrezen, uspešnost je
visoka.

Zaradi možnih vplivov in tveganja, ki ga prinaša
ureditev bencinskih servisov, naj se območja
urejanja bencinskih servisov razen EUP DI-25
izvzamejo iz OPN, pri namenski rabi SK pa naj se
opusti možnost gradnje bencinskih servisov v
območjih s tako namensko rabo.

Z omilitvenim ukrepom
se preprečuje predvsem
tveganje za
onesnaženje, ki lahko
negativno vpliva zlasti
na zavarovane vrste,
vezane na podzemske
habitate (vključno z
vrstami, vezanimi na
podzemske habitate, ki
so značilne za ekološko
pomembna območja v
občini), ter na naravne
vrednote.

Predlagane prilagoditve omilitvenega
ukrepa
V zadnjem dopolnjenem osnutku OPN
gre za uskladitev območja kamnoloma
Laže s stanjem na terenu in drugo
dokumentacijo, v kateri so bila
ugotovljena odstopanja od katastra in
dosedanjih izvedbenih prostorskih aktov.
Spremembe so relativno majhne, gre za
uskladitev meja in namenske rabe s
stanjem na terenu, zato ne bo dodatnih
negativnih vplivov na rastlinstvo in
živalstvo. Predlagani omilitveni ukrep je
že upoštevan v OPN, določila so
zapisana v PIPEUP za posamezne EUP
na območju kamnoloma (prejšnji EUP S488 in S-489).
Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Med
načrtovanjem
OPN

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se preprečuje širitev manj
ustreznih dejavnosti z visokim tveganjem za
kraški podzemni svet. Glede na dobro
oskrbljenost z mrežo bencinskih servisov je to
izvedljivo in sprejemljivo tudi z vidika oskrbe
prebivalstva z naftnimi derivati.
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Ukrep iz prvotnega okoljskega poročila

Območja čistilnih naprav, pri katerih gre le za
dolgoročno rezervacijo prostora, naj se izločijo iz
plana, saj lahko z leti razvoj novih tehnologij in
pristopov prinese drugačne rešitve.

Za omilitev vplivov se lahko hidroelektrarno v
območju ŠF-1 postavi tako, da se izkoristi le
območje nekdanjega mlina in njegovo mlinščico,
hidroelektrarno v GV-3 pa tako, da bodo posegi v
strugo vodotoka omejeni na najmanjšo možno
mero in da bo zagotovljena prehodnost za ribe in
biološki minimum v skladu z vodnim dovoljenjem,
ki bo podeljeno za to dejavnost. Moč male
hidroelektrarne mora biti sorazmerna z možnostmi,
ki jih dovoljujejo navedene omejitve, tehnologija pa
prilagojena čim večjemu zmanjšanju vplivov.
Infrastruktura za dostop in vzdrževanje naj se uredi
v takem obsegu, da ravno omogoča ureditev in
vzdrževanje, v sklopu urejanja dostopa naj se s
podzemnim vodom uredi tudi povezava z
elektroenergetskim omrežjem.

Utemeljitev ukrepa
Z omilitvenim ukrepom
se preprečuje manjše
zmanjšanje obsega
kvalifikacijskih
habitatnih tipov,
predvsem suhih
submediteranskih
travišč zaradi gradnje
čistilnih naprav

Časovni okvir

med
načrtovanjem
OPN

Izvedljivost ukrepa, ocena ustreznosti in
način spremljanja uspešnosti

Predlagane prilagoditve omilitvenega
ukrepa
Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj izkorišča možnost izbire
najprimernejše tehnologije glede na lokacijo.

Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Z omilitvenim ukrepom
se zmanjšuje negativne
vplive na vodne
habitate in nanje
vezane rastlinske in
živalske vrste.

V času priprave
predloga OPN in
izvajanja OPN.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
srednje velika, saj se določenim posegom v
okviru MHE ni mogoče izogniti.
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Ukrep iz prvotnega okoljskega poročila

Utemeljitev ukrepa

Časovni okvir

Izvedljivost ukrepa, ocena ustreznosti in
način spremljanja uspešnosti

Predlagani potek severne obvoznice (DI-39) je
treba kar najbolj prilagoditi obstoječim javnim
potem. Izkope za potrebe ureditve obvoznice
Divača (DI-39) naj se omeji na najmanjšo možno
mero. Na zahodnem delu obvoznice, kjer le-ta
zavije proti jugu, je potrebno urediti prehod za
dvoživke in sicer tako, da se v postopku
sprejemanja OPPN natančneje preveri selitvene
poti in takrat natančneje določi število in lokacijo
prehodov. Odvodnjavanje naj se uredi tako, da bo
zagotovljeno čiščenje padavinske vode z
odvajanjem v sistem odvajanja in čiščenja
padavinskih vod na avtocestnem odseku RazdrtoFernetiči – če je to možno glede na tehnične
značilnosti sistema odvodnjavanja obstoječe
avtoceste, sicer pa naj se uredijo ustrezni lovilci olj.

Z omilitvenim ukrepom
se zmanjšuje negativne
vplive na rastlinske in
živalske vrste in njihove
habitate, značilne za
ekološko pomembno
območje na območju
poteka severne
obvoznice.

V času priprave
predloga OPN in
izvajanja OPN.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj so ukrepi izvedljivi in v pristojnosti
investitorja.

Občina Divača se mora do predloga OPN uskladiti
z pristojnim nosilcem urejanja prostora (MKO)
glede posegov na najboljša kmetijska zemljišča

Z omilitvenim ukrepom
se zmanjšuje negativne
vplive na rabo naravnih
virov.

V času priprave
predloga OPN in
izvajanja OPN.

Omilitveni ukrep je ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj so ukrepi izvedljivi in v pristojnosti
investitorja.

V člen, ki določa PIP glede elektromagnetnega
sevanja, predlagamo zapis novega določila v
obliki: Za obstoječa območja, ki se nahajajo znotraj
koridorjev daljnovodov in na katerih velja I. stopnja
varstva pred sevanjem, je potrebno pridobiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso
prekoračene mejne vrednosti veličin
elektromagnetnega sevanja. V nasprotnem
primeru je treba na teh območjih spremeniti
osnovno namensko rabo prostora oz. razvrstiti ta
območja na območja, na katerih velja II. stopnja
varstva pred sevanjem, če je to skladno s predpisi.

Z izvedbo omilitvenega
ukrepa se bo preverilo
stanje obremenjenosti
stanovanjskih objektov,
ki segajo v vplivno
območje obstoječih
daljnovodov. Omilitveni
ukrep podaja tudi
ustrezne rešitve v
primeru preseganja teh
vrednosti.

V času priprave
predloga OPN in
izvajanja OPN.

Meritve elektromagnetnega sevanja v okolju
se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo
vsakih 5 let, rezultate meritev pa arhivirajo na
pristojni agenciji za okolje, zaradi česar
menimo, da je pridobivanje dokazila finančno
neobremenjujoče in relativno hitro dostopno.
Ukrep je ustrezen saj se bo tako pripomoglo k
zagotavljanju ustrezne namenske rabe v
vplivnem pasu pomembnih virov
elektromagnetnega sevanja in s tem
zmanjšalo in preprečevalo obremenjevanje
ljudi zaradi EMS.
Upoštevanje posameznega omilitvenega
ukrepa se preveri s strani izdelovalca
okoljskega poročila v fazi dopolnitev OPN po
javni razgrnitvi in nosilcev urejanja prostora v
fazi potrditve predloga OPN.

Predlagane prilagoditve omilitvenega
ukrepa
Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.

Spremembe omilitvenega ukrepa niso
potrebne.

Omilitveni ukrep je že upoštevan v OPN.
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Preglednica 10: Predlagane prilagoditve omilitvenih ukrepov iz Dodatka za presojo sprejemljivosti k okoljskemu poročilu za OPN za občino Divača

Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti

Za SS - splošna stanovanjska območja v
okviru OPN, ki so v varovanih območjih, je
treba definirati v PIP za posamezno
območje, katere dejavnosti so dovoljene v
okviru delavnic v stanovanjskih območjih in
kakšna je lahko skupna površina delavnic v
posameznem območju (zaradi možnih
kumulativnih vplivov).

Za SK – območja podeželskega naselja je
omilitveni ukrep je opustitev možnosti
gradnje bencinskih servisov v območjih z
namensko rabo SK.
Zaradi možnih vplivov in tveganja, ki ga
prinaša gradnja bencinskega servisa v
območju DI-6 naj se območje izvzame iz
OPN.

Ureditev DI-3 naj bo omejene izključno na
ureditev jamarskega doma – načrtovana
turistična infrastruktura (sanitarije,
okrepčevalnica) naj se nameni potrebam
jamarjev in obiskovalcev Divaške jame.
Objekt mora imeti urejeno odvajanje
odpadnih vod ali lastno čistilno napravo.

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Med
načrtovanjem
OPN

Med
načrtovanjem
OPN

Med
načrtovanjem
OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Občina
Divača

Občina
Divača

Občina
Divača

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje predvsem
tveganje za onesnaženje, ki
lahko negativno vpliva zlasti
na kvalifikacijske vrste,
vezane na podzemske
habitate.

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje predvsem
tveganje za onesnaženje, ki
lahko negativno vpliva zlasti
na kvalifikacijske vrste,
vezane na podzemske
habitate.

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje predvsem
povečanje obsega hrupa in
drugih motenj v območju.

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se
preprečuje širitev manj
ustreznih dejavnosti v
varovana območja.

Omilitveni ukrep ni bil vključen v
OPN. Pri tehtanju pristopa in
metode izbora dovoljenih
dejavnosti smo se strinjali, da ta
omilitveni ukrep ni potreben, saj
bo dejavnosti, neprimerne za
varovana območja, mogoče
izločiti med izvajanjem OPN v
upravnih postopkih za pridobitev
potrebnih dovoljenj.
Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se
preprečuje širitev manj
ustreznih dejavnosti v
varovana območja..
Glede na dobro
oskrbljenost z mrežo
bencinskih servisov je
to izvedljivo in
sprejemljivo tudi z
vidika oskrbe
prebivalstva z naftnimi
derivati.
Omilitveni ukrep je
ustrezen, uspešnost je
visoka, saj bodo lastniki
oziroma upravljavci
objekta omejili
dejavnost skladno z
značilnostmi območja.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti
CU - območje medicinskega centra DI-12, ki
je v območju 100 daljinskega vpliva SPA in
SCI Kras, naj se objekti načrtujejo tako, da je
možno plitvo temeljenje brez poseganja v
globlje plasti z možnim vplivom na jamske
habitate. Objekt mora biti priključen na
kanalizacijo z vodotesnim kanalizacijskim
vodom. Omejitve je treba zapisati v PIP.
CD - območje bencinskega servisa DI-25 naj
se omeji le na vzhodno lokacijo, ki je bolj
oddaljena od jamskih habitatov in je zato
možnost vplivov na njene habitate manjša.
Objekt naj se načrtuje tako, da bodo
zagotovljeni vsi ukrepi za zaščito podzemlja
in preprečitev vplivov na Unescovo dediščino
med gradnjo in obratovanjem (npr. z
ustrezno ureditvijo odvajanja odpadnih vod,
vodotesnimi površinami…), vključno s
speleološkim nadzorom med gradnjo, pri
čemer morajo biti upoštevana vsa nova
dejstva, ki bodo rezultat speleološkega
nadzora med zemeljskimi deli.
Za BE-1 (namenska raba SK) naj se v PIP
določi, da poseganje v območje kala v
Betanji ni dovoljeno.
Zahodni del območja MA-1 - območje
namenjeno parku Škocjanske jame, na
katerem so submediteranska suha travišča,
naj se izloči iz načrtovane rabe, tako kot je to
predlagano v smernicah ZRSVN. Območje je
namenjeno parkiranju in se lahko kljub
kmetijski rabi brez posledic za habitat

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Med
načrtovanjem
OPN

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje predvsem
tveganje za onesnaženje, ki
lahko negativno vpliva zlasti
na kvalifikacijske vrste,
vezane na podzemske
habitate.

Med
načrtovanjem
OPN

Med
načrtovanjem
OPN

Med
načrtovanjem
OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Preverjanje
OPN

Občina
Divača

Občina
Divača

Občina
Divača

Občina
Divača

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje predvsem
tveganje za onesnaženje, ki
lahko negativno vpliva zlasti
na kvalifikacijske vrste,
vezane na podzemske
habitate.

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje poseganje v kal v
Betanji, ki lahko negativno
vpliva na kvalifikacijske vrste
dvoživk.
Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje znatno zmanjšanje
obsega kvalifikacijskih
habitatnih tipov suhih
submediteranskih travišč
zaradi ureditve turistične
infrastrukture, posege v

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se
preprečuje daljinski
vpliv onesnaženja iz
centralnih dejavnosti.

Območje ni več namenjeno
medicinskemu centru, ampak je
OPPN splošno načrtovan za
namensko rabo CU. Omilitveni
ukrep glede načrtovanja
objektov in ureditve kanalizacije
je že upoštevan v OPN (vpisan
v PIPEUP.
Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN. V novem
osnutku OPN je v sklopu
bencinskega servisa dopustna
tudi ureditev počivališča in
parkirišča za avtodome; njun
vpliv je bil ocenjen kot nebistven
(B), zato dodatni omilitveni
ukrepi niso potrebni.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se
preprečuje daljinski
vpliv onesnaženja iz
dejavnosti bencinskega
servisa.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se
preprečuje ureditve
naselja na račun kala.
Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se
preprečuje pozidava
večjega območja enega
od kvalifikacijskih
habitatnih tipov.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

občasno uporablja kot parkirišče za
obiskovalce na podoben način, kot se sedaj
ob prireditvah (npr. belajtngi) uporablja nekaj
travnikov južno in zahodno od ceste.
Ohranjanje travišč oziroma to, da se
površine, kjer so zdaj prisotna travišča, ne
ureja za stalno ampak občasno uporablja za
parkiranje, naj se zapiše tudi v PIP.
Dolgoročno bo to tudi v skladu z načrti za
usmerjanje osebnega prometa ven iz
osrednjega območja parka (ob izvoz iz
avtoceste, na matavunsko križišče, v obrtno
cono in podobno). Območje termofilnih
gozdov mešanih listavcev se lahko uporablja
za rabo, pri kateri se ohranja drevesa, npr.
za ureditev klopi za počivališče ali piknik,
igrišče v gozdu in podobno, kolikor to
dopušča relief in dostopnost.

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

naravo se omejuje le na nujen
obseg.

Razširitev RTP naj se načrtuje v okviru
državnih prostorskih načrtov za nadgradnjo
in dograditev daljnovodnega omrežja in se v
OPN vključi le v strateški del.

Med
načrtovanjem
OPN in DPN

Za območje obstoječe vetrnice v območju
DO-17 je treba popraviti definicijo v osnutku
OPN, ki navaja gradnjo vetrne elektrarne.
Navesti je treba, da gre za območje
obstoječe vetrnice, kjer je dovoljeno le

Med
načrtovanjem
OPN

Preverjanje
OPN in DPN

Preverjanje
OPN

Občina
Divača,
investitor

Občina
Divača

Z omilitvenim ukrepom bo
zagotovila presoja
sprejemljivosti na ustrezni
ravni načrtovanja, saj RTP v
Divači predstavlja pomembno
vozlišč elektroenergetskega
omrežja, ki ga je treba
načrtovati na podlagi razvoja
tehnologije, strateških potreb
in dogovorov s sosednjimi
državami.
Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje možnost
napačnega tolmačenja in
širjenja dejavnosti v območju,
posege v naravo se omejuje

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se
preprečuje pozidava
večjega območja enega
od kvalifikacijskih
habitatnih tipov.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj se jasneje
definira obstoječa raba.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti
vzdrževanje objektov in infrastrukture,
potrebne za njeno delovanje.
Za omilitev vplivov se lahko hidroelektrarno v
območju ŠF-1 postavi le v gabaritih
nekdanjega mlina, posege v vodotok pa
omeji na mlinščico. Zagotoviti je treba
prehodnost za ribe in biološki minimum v
skladu z vodnim dovoljenjem, ki bo podeljeno
za to dejavnost. Moč male hidroelektrarne
mora biti sorazmerna z možnostmi, ki jih
dovoljujejo navedene omejitve.
Infrastruktura za dostop in vzdrževanje naj
se uredi v takem obsegu, da ravno omogoča
ureditev in vzdrževanje, v sklopu urejanja
dostopa naj se s podzemnim vodom uredi
tudi povezava z elektroenergetskim
omrežjem.
Območje gospodarske cone SN-11 v
Senožečah je treba za omilitev vplivov
zmanjšati in ga prilagoditi potrebam
gospodarstva, saj je v okolici, med drugim v
Divači, še veliko nezasedenih gospodarskih
con. Poleg tega je treba z OPPN načrtovati
postopno urejanje gospodarske cone glede
na interes in potrebe, tako da se bo cona
lahko širila postopno od obstoječega objekta
proti jugozahodu glede na potrebe in
možnosti gospodarstva. Izvede naj se
upravna komasacija območja, s katero se
zemljišče za dejavnost gasilcev določi ob
obstoječem objektu, ostala zasebna
zemljišča se skoncentrira v območje v bližini
obstoječega objekta, četrtino območja SN-11
na jugozahodnem delu pa se izloči

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

na obstoječ obseg in
vzdrževanje.

Med
načrtovanjem
male
hidroelektrarne,
med izvedbo

Med
načrtovanjem
OPN in OPPN

Preverjanje
načrtov in
kasneje
izvedbe na
terenu.

Preverjanje
OPN in OPPN

Investitor

Občina
Divača,
investitor

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje poseganje v
vodotok in odvzem večjih
količin vode, ki bi lahko
negativno vplival na
kvalifikacijske vrste SCI Reka.

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje znatno zmanjšanje
obsega kvalifikacijskih
habitatnih tipov suhih
submediteranskih travišč
zaradi ureditve gospodarske
cone, posege v naravo se
omejuje le na obseg,
primeren glede na potrebe
lokalnega gospodarstva.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
srednje velika, saj se
določenim posegom
tudi v okviru urejanja
mlinščice in MHE ni
mogoče izogniti.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
srednje visoka, saj na
možnost postopne
širitve vpliva tudi
lastništvo zemljišč,
dostopnost ter ponudba
podobnih zemljišč v
drugih gospodarskih
conah.

Zahtevano je bilo zmanjšanje
območja EUP SN-11, vendar je
bilo ob dopolnitvi osnutka OPN
z upravno komasacijo in na
usklajevanjih ugotovljeno, da
območja ob predlaganih
omilitvenih ukrepih ni potrebno
zmanjšati; PIPEUP so sedaj
dopolnjeni z ostalimi zahtevami
omilitvenega ukrepa, tako da je
omilitveni ukrepov v novem
osnutku OPN že upoštevan: v
PIPEUP je določeno, da je v
sklopu izdelave OPPN treba
izvesti upravno komasacijo
območja, s katero se zemljišče
za dejavnost gasilcev določi ob
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti
načrtovane rabe gospodarske cone. V
primeru, da upravna komasacija ni možna,
naj se za kompenzacijo potencialne izgube
kvalifikacijskih habitatnih tipov nameni
parcela 569/1 v k.o. Gabrče, kjer gre za suhe
kraške travnike v zaraščanju, občina pa naj
zagotovi postopno očiščenje zarasti in redno
vzdrževanje travišč (habitatni tip vzhodno
submediteransko suho travišče). Omilitveni
ukrep mora biti izveden že ob ureditvi površin
v industrijski coni.

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

obstoječem objektu, ostala
zasebna zemljišča se
skoncentrira v območje v bližini
obstoječega objekta. V primeru,
da upravna komasacija ni
možna, se za kompenzacijo
potencialne izgube
kvalifikacijskih habitatnih tipov
nameni parcela 569/1 v k.o.
Gabrče, kjer gre za suhe kraške
travnike v zaraščanju, občina pa
naj zagotovi postopno očiščenje
zarasti in redno vzdrževanje
travišč (habitatni tip vzhodno
submediteransko suho travišče).
V primeru, da upravna
komasacija ni možna, je
načrtovana ureditev objektov za
potrebe gasilcev na parcelah št.
3036 in 3020, obe k.o.
Senožeče. Omilitveni ukrep
mora biti izveden ob ureditvi
površin v industrijski coni.
Ugotovljeno je bilo, da upravna
komasacija zaradi pravic, ki
izhajajo iz zasebne lastnine, ne
bo mogla v celoti zagotoviti
postopnega urejanja, bo pa
pripomogla k temu. Ureditev
objektov za potrebe gasilcev na
parcelah št. 3036 in 3020, obe
k.o. Senožeče v primeru, da ni
mogoče izvesti upravne
komasacije, bi sicer delno
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti

Pri načrtovanju čistilnih naprav je treba
uporabiti tehnologijo, ki zahteva čim manj
gradbenih posegov in izbrati takšno lokacijo,
kjer bo možno zagotoviti dovolj prostora za
dodatno čiščenje, ki bo morebiti potrebno
zaradi značilnosti kraškega sveta in njegove
samočistilne sposobnosti. Kjer se le da, naj
se čistilne naprave umesti izven prednostnih
habitatnih tipov.
Območja čistilnih naprav, pri katerih gre le za
dolgoročno rezervacijo prostora, naj se
izločijo iz plana, saj lahko z leti razvoj novih
tehnologij in pristopov prinese drugačne
rešitve.
Predlagani potek severne obvoznice je treba
kar najbolj prilagoditi obstoječim javnim
potem. Na zahodnem delu obvoznice, kjer leta zavije proti jugu, je potrebno urediti prehod
za dvoživke in sicer tako, da se v postopku
sprejemanja OPPN natančneje preveri
selitvene poti in takrat natančneje določi
število in lokacijo prehodov. Odvodnjavanje
naj se uredi tako, da bo zagotovljeno
čiščenje padavinske vode z odvajanjem v
sistem odvajanja in čiščenja padavinskih vod
na avtocestnem odseku Razdrto-Fernetiči –
če je to možno glede na tehnične značilnosti
sistema odvodnjavanja obstoječe avtoceste,
sicer pa naj se uredijo ustrezni lovilci olj.

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Med
načrtovanjem
posameznih
čistilnih naprav
in pridobivanjem
potrebnih
dovoljenj, med
načrtovanjem
OPN

Med
načrtovanjem
OPN in OPPN

Preverjanje
načrtov

Preverjanje
OPN in OPPN

Investitor

Občina
Divača,
investitor

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje manjše
zmanjšanje obsega
kvalifikacijskih habitatnih
tipov, predvsem suhih
submediteranskih travišč
zaradi gradnje čistilnih naprav

Z omilitvenim ukrepom se
omejuje zmanjšanje
kvalifikacijskega habitatnega
tipa suhih submediteranskih
travišč in zmanjšuje vplive na
dvoživke in kvalifikacijske
vrste, vezane na jamske
habitate.

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj izkorišča
možnost izbire
najprimernejše
tehnologije glede na
lokacijo.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj so ukrepi
izvedljivi in v pristojnosti
investitorja.

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

fragmentirala območje, a ima
relativno majhno površino, zato
ocenjujemo, da bo njen vpliv
nebistven in dodatni omilitveni
ukrepi niso potrebni.
Lokacije čistilnih so bile v skladu
z omilitvenim ukrepom izločene
iz plana.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
srednje visoka, saj na
možnost drugačne
ureditve obvoznice
vpliva prometna varnost
in pozidava v območju.

Podan je nov omilitveni ukrep
(glej predhodno poglavje), da je
treba izbrano varianto obvozne
ceste v Divači (EUP DI-39)
utemeljiti vsaj z analizo
prometnih tokov, ki bo pokazala
na potrebe po ureditvi
obvoznice; to je lahko del
analize stroškov in koristi, ki jo
je potrebno narediti v sklopu
priprave dokumentacije.
Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.

Za kompenzacijo potencialne izgube
kvalifikacijskih habitatnih tipov naj se nameni
parcela 569/1 v k.o. Gabrče, kjer gre za suhe
kraške travnike v zaraščanju, občina pa naj
zagotovi postopno očiščenje zarasti in redno
vzdrževanje travišč (habitatni tip vzhodno
submediteransko suho travišče). Omilitveni
ukrep mora biti izveden že ob ureditvi površin
obvoznice.

Prouči naj se možnost krajše in enostavnejše
povezave oziroma ureditve obvoznice na
vzhodni konec Kraške ceste in potrebo po
obvoznici ter izbiro utemelji s prometno
študijo.

Vpliv načrtovane ureditve letališča je
sprejemljiv izključno ob dosledni izvedbi
omilitvenih ukrepov. OPPN lahko podaljšanje
vzletne steze zajema le kot dolgoročno
rezervacijo prostora, tudi zaradi varnostnih
koridorjev, obvezno pa je treba na območju
pristajalnih stez (GR-2) ohranjati sedanji
obseg travnikov in prehodnost območja (torej
brez ograj). Obseg hangarjev in
spremljevalnih objektov in naprav naj se
časovno izvaja linijsko na letališču ob
dovozni poti, obstoječem objektu in pristajalni
stezi glede na varnostne možnosti. V OPPN
naj se natančno določi tip spremljajočih

Med
načrtovanjem
OPN in OPPN

Med
načrtovanjem
OPN in OPPN,
med izvajanjem
OPPN

Preverjanje
OPN in OPPN

Preverjanje
OPN in OPPN

Občina
Divača,
investitor

Občina
Divača,
investitor

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje manjše
zmanjšanje obsega
kvalifikacijskih habitatnih tipov
suhih submediteranskih
travišč zaradi ureditve
obvoznice.

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje večje zmanjšanje
obsega kvalifikacijskih
habitatnih tipov suhih
submediteranskih travišč
zaradi ureditve letališča.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
srednje visoka, saj na
možnost zmanjšanja
vplivov vplivajo tudi
minimalni standardi
urejanja letališč in
varnosti zračnega
prometa.
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti
dejavnosti – te naj bodo namenjene izključno
potrebam letališča in ne npr. trgovskim
storitvam, skladiščni dejavnosti ipd. Poleg
tega naj se kot omilitveni ukrep izvede
čiščenje in kasnejše vzdrževanje suhih
submediteranskih travišč na parceli 569/1 v
k.o. Gabrče. Omilitveni ukrep mora biti
izveden že ob začetku gradnje hangarjev in
spremljevalnih objektov.
Možne vplive povečane rabe travnika v
Škofljah (ŠF-7) za kampiranje se omili tako,
da se kampiranju ciklično namenja različne
dele travnika čez poletje, da se tako prepreči
poškodovanje travne ruše. Košnja naj se
prvič izvaja šele po 15. juliju vsaj na tretjini
travnika, vsako leto na drugi tretjini. V
območju naj se ne ureja infrastrukture,
urejanje sanitarij pa naj se zagotovi izven
območja, torej v sklopu površin v vasi v
neposredni bližini travnika. Parkirišče za
motorna vozila naj se zagotovi izven
poplavnega območja v sklopu ostalih površin
v vasi.

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Med
načrtovanjem in
izvajanjem OPN

Preverjanje
OPN in
izvajanja
dejavnosti

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom

Občina
Divača,
investitor

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje zmanjšanje
kakovosti kvalifikacijskega
habitatnega tipa suhih
submediteranskih travišč
zaradi poškodovanja travne
ruše in spremenjenega
načina košnje.

Možne vplive urejanja sanitarij v kampu pri
Cerkvenikovem mlinu (GV-6) na poplavnem
območju se omili tako, da se sanitarije uredi
izven poplavnega območja a v neposredni
bližini travnika, namenjenega kampiranju.

Med
načrtovanjem in
izvajanjem OPN

Preverjanje
OPN in
izvajanja
dejavnosti

Občina
Divača,
investitor

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje zmanjšanje
kakovosti kvalifikacijskega
habitatnega tipa zaradi
možnega onesnaženja ob
poplavah.

v OPPN za površine za rekreacijo in šport
GA-6 in DI-119 naj se določi, da se morebitni
infrastrukturni objekti za rekreacijo in šport
(npr. garderobe) omejijo na določeno

Med
načrtovanjem
OPN in OPPN

Preverjanje
OPN in OPPN

Občina
Divača,
investitor

Z omilitvenim ukrepom se
preprečuje zmanjšanje
obsega kvalifikacijskih
habitatnih tipov suhih

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
srednje visoka, saj je
izvedba ukrepa v
precejšnji meri odvisna
od zasedenosti kampa
in vremenskih razmer.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
srednje visoka, saj je
izvedba ukrepa v
precejšnji meri odvisna
od zasedenosti kampa
in vremenskih razmer.
Omilitveni ukrep je
ustrezen. Uspešnost je
visoka, saj ima občina
možnost oblikovati

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.

Omilitveni ukrep je že
upoštevan v OPN.
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Omilitveni ukrep iz prvotnega dodatka za
presojo sprejemljivosti
velikost, umestijo v najbolj dostopen oziroma
degradiran del območja in namenijo izključno
športni ali rekreativni dejavnosti.

Izvedljivost umestitve ukrepa v plan
Časovni okvir
Način
Nosilec
izvedbe plana
spremljanja
izvedbe
in omilitvenega
uspešnosti
omilitvenih
ukrepa
ukrepov

Razlaga izogiba škodljivega
vpliva ali njegovega
zmanjšanja z omilitvenim
ukrepom
submediteranskih travišč
zaradi ureditve površin za
rekreacijo in šport ter
možnost vpliva na gozdne
kvalifikacijske vrste.

Ocena ustreznosti in
verjetnosti uspešnosti
ukrepa

Predlagane prilagoditve
omilitvenega ukrepa

rekreativni in športni
program, ki se bo
odvijal v teh območjih.
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2.4 Spremljanje stanja (monitoring)
Glede na majhen obseg vplivov sprememb dopolnjenega osnutka OPN za občino Divača zadošča spremljanje
stanja, kot je opredeljeno v okoljskem poročilu.
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Priloga: Pregled upoštevanja omilitvenih ukrepov iz Priloge T2 okoljskega poročila:
Vrednotenje vpliva izvedbe OPN na kulturno dediščino po enotah urejanja prostora
Analizirali smo:
• Upoštevanje omilitvenih ukrepov v OPN,
• Relevantnost omilitvenih ukrepov glede na nove ugotovitve in informacije, posredovane v času od priprave osnutka okoljskega poročila
Pomen oznak za veljavno namensko rabo:
G
Območje gozdov
K2
Območja ostalih kmetijskih zemljišč
S
Območja stavbnih zemljišč
V
Območje vodnih zemljišč celinskih voda
Z
Območje najboljših kmetijskih zemljišč
ZS
Območja za šport in rekreacijo
Pomen oznak za predvideno namensko rabo je povzet po veljavnem pravilniku za pripravo OPN.
POJASNILO:
• ODLOK – 1. - Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št.
68/95-3115, 4/96 (popravek)
• ODLOK- 2. Odlok o razglasitvi Hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 77/2006-3375, 90/2006-3937 (popravek)
• ZAKON – 1. Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ), Ur.l. RS, št. 57/96-3316, 63/97-3053
Ugotovitve so prikazane v zadnjem stolpcu preglednice.
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EŠD

Ime enote

105 Potoče pri
Senožečah Gradišče
Bandera

Režim

Tip

spomenik

arheološka
dediščina

Obseg

EUP

območje

S-49
S-57
S-422
S-424
S-443
SN-16

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

Upoštevanje omilit. ukrepa

Namenska raba se na območju enote KD z OPN deloma spreminja,
saj v enem delu gre za uskladitev namenske rabe na območju že
izvedenega DPA (Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto – Fernetiči) v
PC – površine cest, torej gre za uskladitev dejanskega stanja.

Pri načrtovanju izvedbe fizičnih Upoštevano.
posegov (npr: urejanje novih
gozdnih vlak in dostopnih poti)
je potrebno obvestiti prisojni
zavod in pridobiti konkretne
Upoštevajoč, da gre za arheološko dediščino in namensko rabo, ki je usmeritve za izvedbo tovrstnih
opredeljena na tem območju (gozd in kmetijska zemljišča) lahko pri posegov.
izvajanju gozdarskih in kmetijskih opravil pride do poškodb na tej enoti
kulturne dediščine (npr: neustrezna izvedba gozdnih vlak in dostopnih Ukrep se vključi v OPN v fazi
poti). Vendar do takšnih vplivov lahko pride tudi brez sprejemanja tega priprave predloga po izvedeni
OPN. Zato je v okviru sprejemanja OPN potrebno upoštevati ukrepe JR.
za varstvo arheološke dediščine.
Ocenjujemo, da bo vpliv na to enoto kulturne dediščine nebistven ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov.

3993 Dolenja vas pri spomenik
Senožečah Območje tabora
in cerkve

4094 Barka - Cerkev
sv. Kancijana
Barka - Cerkev
sv. Kancijana

4122 Škoflje - Cerkev
sv. Križa

dediščina

vplivno
območje

dediščina

profana
stavbna
dediščina

objekt

sakralna
stavbna
dediščina
sakralna
stavbna
dediščina

objekt

sakralna
stavbna
dediščina

objekt

DO-8

B-40
B-75
BA-5

objekt

ŠF-1
V-10
V-24

Namenska raba se na območju enote KD ne spreminja.

Skladno
s
smernicami Upoštevano.
ministrstva je potrebno v PIP
Z OPN se deloma namenska raba spreminja zahodno od enote KD, za EUP DO-8 zapisati: da v
vendar upoštevajoč značilnosti območja ocenjujemo da to ne bo območju tabora in cerkve
negativno vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko in vrednost te enote znotraj enote KD ni dovoljena
kulturne dediščine.
pozidava temveč le prenova
po konservatorskem načrtu.
Ministrstvo za kulturo v smernicah navaja da v območju tabora in
cerkve znotraj enote KD ni dovoljena pozidava temveč le prenova po
konservatorskem načrtu.
Ocenjujmo, da bo imel OPN nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov.
Namenska raba se na območju enote KD ne spreminja.
V PIP naj se navede da
pozidava ni dovoljena; možna
Namenska raba se spreminja v manjšem delu vplivnega območja pa je napeljava podzemnih
dediščine, in sicer iz nestavbne v stavbno (ZK – pokopališča). vodov ob arheološkem
Ministrstvo za kulturo v smernicah navaja da pozidava ni dovoljena; dokumentiranju gradnje.
možna pa je napeljava podzemnih vodov ob arheološkem
dokumentiranju gradnje.
Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
V primerjavi z veljavno namensko rabo prostora (VNRP) se z OPN Izločiti je potrebno širitve
načrtujejo nova stavbna zemljišča na vplivnem območju enote KD.
zazidljivih zemljišč ''SS –
stanovanjske površine''.

Upoštevano. Dopustna je
ureditev makadamskega
parkirišča (delno se območje
že uporablja za to).

Delno upoštevano. Na
severnem koncu ŠF-5 je bil
del zazidljivih zemljišč
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EŠD

Ime enote
Škoflje - Cerkev
sv. Križa

Režim
vplivno
območje

Tip
sakralna
stavbna
dediščina

Obseg
objekt

EUP
V-6
V-152
V-170
ŠF-5
ŠF-9
V-299

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

Namenska raba se spreminja v južnem delu vplivnega območja enote
KD iz ''K2 – kmetijska zemljišča'' v ''SS – stanovanjske površine'' in v Ukrep najpozneje vključiti v
robnem delu vzhodnega dela vplivnega območja enote KD iz ''K2'' v odlok v fazi predloga OPN.
''ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport''.
Skladno s stališčem pristojnega zavoda v vplivnem območju enote KD
ni možno predvideti novih zazidljivih zemljišč. Tako, da je potrebno
nova zazidljiva zemljišča izločiti iz OPN. Kvečjemu je možno izvesti
prilagoditve izvedenega stanja na tem območju.
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

4124 Famlje - Cerkev
sv. Tomaža
apostola

spomenik

sakralna
stavbna
dediščina

objekt

FA-3

Z OPN se namenska raba na območju enote KD in okolici ne V PIP za EUP z oznako FA-3
spreminja.
naj se navede da pozidava z
naslonom na obzidje ni
Ministrstvo za kulturo v smernicah navaja da pozidava z naslonom na dovoljena.
obzidje ni dovoljena; obstoječo je potrebno odstraniti.
Ukrep najpozneje vključiti v
Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
odlok v fazi predloga OPN.

Upoštevanje omilit. ukrepa
izločen, del pa preoblikovan v
EUP ŠF-9 z namensko rabo
ZS, v kateri je načrtovana
ureditev kampa. Ureditev
kampa ne bo spremenila
vedute cerkve, izvedeni bodo
manjši posegi za ureditev
napeljave in izravnavo terena
(priključkov za posamezna
mesta za kampiranje;
sanitarije so že urejene v
EUP ŠF-10, oskrbna postaja
za avtodome pa bo urejena v
ŠF-2), travnik bo delno
preoblikovan, a ohranjen in
kampiranje bo omejeno na
poletne mesece. Na podlagi
tega ocenjujemo, da bo vpliv
nebistven ob upoštevanju
omilitvenega ukrepa, da se
zmanjša vizualni vpliv
ureditve napeljave in
izravnave terena (glej
preglednico št. 8).
V skladu z omilitvenim
ukrepom OP za zmanjšanje
vplivov na naravo je
dopustna ureditev parkirišča
za avtodome v ŠF-4 (na
parc. št. 1374 in 1375, k.o.
Škoflje, v ŠF-1 pa je je
dopustna gradnja MHE na
območju nekdanjega mlina in
njegove mlinščice.
Upoštevano.
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EŠD

Ime enote

4996 Škocjan pri
Divači - Vas

Režim
spomenik

Tip

Obseg

EUP

naselbinska območje
dediščina

ŠK-3
ŠK-6
ŠK-7
D-27
D-5
D-86
D-392
D-474
MA-1
MA-9
ŠK-4
ŠK-5

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja da širitev pozidave na Iz stavbnih zemljišč naj se
predvideno območje okrog pokopališča ni dovoljeno.
izvzame še preostali del širitve
pokopališča.
Pripravljavec OPN je velik del območja, na katerem je bila predvidena
sprememba v ZK – pokopališča izvzel iz stavbnih zemljišč. Glede na Za območje vasi je predlagan
smernice Ministrstva za kulturo predlagamo da se iz stavbnih zemljišč način urejanja OPPN.
izvzame še preostali del širitve pokopališča.
Za EUP ŠK-3 je potrebno v
V smernicah Ministrstvo za kulturo za EUP ŠK-4 predlaga način odlok zapisati: da na območju
urejanja OPPN, česar pripravljavec OPN ni upošteval.
''Abt'' nove gradnje niso
dovoljene. To se nanaša na
V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja da pozidava na parcelah št. celo območje vasi
742/2,3; 745 in na zahodnem delu parcele št. *45 vse k.o. Naklo ni
sprejemljiva, kar je izvajalec upošteval in navedene parcele izvzel iz Ukrep se upošteva najpozneje
stavbnih zemljišč.
v fazi predloga OPN.
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

4997 Betanja - Vas

dediščina

Betanja - Vas

spomenik

4998 Matavun - Vas

dediščina

naselbinska
dediščina
naselbinska
dediščina

skupina
objektov
skupina
objektov

naselbinska območje
dediščina

D-27
D-192
D-357
BE-1

MA-1
D-27
D-5
D-474
D-489
D-494
MA-2
MA-10

V smernicah Ministrstvo za kulturo za EUP BE-1 predlaga način Za EUP BE-1 je predlagan
urejanja OPPN, česar pripravljavec OPN ni upošteval.
način urejanja OPPN.
V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja da sprememba namenske Ukrep se upošteva najpozneje
rabe iz nestavbne v stavbno (SK – površine podeželskega naselja) ni v fazi predloga OPN.
sprejemljiva. Pripravljavec OPN je pri pripravi dopolnjenega osnutka
ustrezno upošteval priporočila iz smernic, izločil je razširitev namenske
rabe v stavbno zemljišče ter zmanjšal območje obstoječih površin
podeželskega naselja na območje obstoječih objektov.
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in določil odloka
OPN Občine Divača.
V smernicah Ministrstvo za kulturo za EUP MA-9 predlaga način Nebistven vpliv ob upoštevanju
urejanja OPPN, česar pripravljavec OPN ni upošteval.
omilitvenih ukrepov:
za EUP MA-9
je
V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja da na parcelah št. 695, 703,
predlagan način urejanja
704, 705, 708, 710/1, 710/2, 710/3, 714, 715, 716, 717, 718, 720,
OPPN.
757/4 in na severnem delu parcel št. 700 in 691 vse k.o. Naklo severni deli parcel št. 700
pozidava ni sprejemljiva. Navedena zemljišča je pripravljavec OPN
in 691 se ne pozidajo.
izločil iz stavbnih zemljišč, razen severnih delov parcel št. 700 in 691,

Upoštevanje omilit. ukrepa
Omilitveni ukrep za širitev
pokopališča je upoštevan,
razen urejanja z OPPN, saj je
območje Parka Škocjanske
jame (PŠJ) treba urejati z
državnim prostorskim
načrtom (glej razlago na
strani 7 dopolnjenega
okoljskega poročila).
V 101. členu dopolnjenega
osnutka je določeno, da je za
vse posege v prostor na
zavarovanem območju in
vplivnem območju
Regijskega parka Škocjanske
jame treba upoštevati
določila Zakona o regijskem
parku Škocjanske jame ter
vse njegove spremembe in
dopolnitve.
Območje se ureja z OPN, saj
je območje Parka Škocjanske
jame (PŠJ) treba urejati z
državnim prostorskim
načrtom (glej razlago na
strani 7 dopolnjenega
okoljskega poročila).

Omilitveni ukrep glede MA-9
ni upoštevan, ker se EUP
nahaja v območju Parka
Škocjanske jame (PŠJ), zato
gre za prostorsko ureditev
državnega pomena, ki jo je
treba urejati z državnim
prostorskim načrtom.
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EŠD

Ime enote

Režim

Tip

Obseg

EUP
MA-12
MA-9
MA-13

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

za katere je podal mnenje, da jih ni smiselno izločiti, saj tvorijo Ukrep se upošteva najpozneje
urbanistično celoto z ostalim naseljem in ob upoštevanju določil odloka v fazi predloga OPN.
o OPN to ne bo negativno vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko in
vrednost te enote kulturne dediščine.
Upoštevajoč značilnosti lokacije in strukturo obstoječe pozidave, ter
lastnosti enote KD menimo, da obstaja potencial negativnega vpliva na
enoto KD v primeru, da se severni deli parcel št. 700 in 691 pozidajo,
tako da predlagamo pripravljavcu, da se tudi to območje opredeli kot
nezazidljivo.

5000 Famlje spomenik
Razvaline gradu
Školj

profana
stavbna
dediščina

objekt

GO-1
V-12
V-236
V-262
V-298

5001 Škocjan pri
Divači Arheološko
najdišče
Gradišče

arheološka
dediščina

območje

ŠK-3
ŠK-6
ŠK-7
D-27
D-5
D-86
D-192
D-474
D-493
D-494
MA-12
MA-9
ŠK-4
ŠK-5

spomenik

Na območju EUP MA-10 se namenska raba deloma spreminja iz
nestavbne v stavbno (SK – površine podeželskega naselja), deloma
so na tem območju že zgrajeni objekti, gre za zapolnitev
poselitvenega območja, zato ocenjujemo da to ne bo negativno
vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko in vrednost te enote kulturne
dediščine.
Namenska raba se ne območju spomenika deloma spreminja v BT – V PIP za GO-1 dodati da je za
površine za turizem.
ta EUP dovoljena le prenova
po konservatorskem načrtu.
V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja da je na območju EUP GO1 dovoljena le prenova po konservatorskem načrtu.
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.
V smernicah Ministrstvo za kulturo za EUP MA-9 predlaga način Nebistven vpliv ob upoštevanju
urejanja OPPN, česar pripravljavec OPN ni upošteval.
omilitvenih ukrepov:
za EUP MA-9
je
V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja da na parcelah št. 695, 703,
predlagan način urejanja
704, 705, 708, 710/1, 710/2, 710/3, 714, 715, 716, 717, 718, 720,
OPPN.
757/4 in na severnem delu parcel št. 700 in 691 vse k.o. Naklo severni deli parcel št. 700
pozidava ni sprejemljiva. Navedena zemljišča je pripravljavec OPN
in 691 se ne pozidajo.
izločil iz stavbnih zemljišč, razen severnih delov parcel št. 700 in 691,
za katere je podal mnenje, da jih ni smiselno izločiti, saj tvorijo
urbanistično celoto z ostalim naseljem in ob upoštevanju določil odloka Za EUP ŠK-3 je potrebno v
o OPN to ne bo negativno vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko in odlok o OPN zapisati: da na
vrednost te enote kulturne dediščine.
območju vasi nove gradnje
niso dovoljene.
Upoštevajoč značilnosti lokacije in strukturo obstoječe pozidave, ter
lastnosti enote KD menimo, da obstaja potencial negativnega vpliva na Ukrep se upošteva najpozneje
enoto KD v primeru, da se severni deli parcel št. 700 in 691 pozidajo, v fazi predloga OPN.
tako da predlagamo pripravljavcu, da se tudi to območje opredeli kot

Upoštevanje omilit. ukrepa
Del območja ima sedaj
namensko rabo ZD, tako da
so upoštevane usmeritve
glede stavbne rabe na
severnem delu parcel št. 700
in 691.

Upoštevano.

Omilitveni ukrep glede MA-9
ni upoštevan, ker se EUP
nahaja v območju Parka
Škocjanske jame (PŠJ), zato
gre za prostorsko ureditev
državnega pomena, ki jo je
treba urejati z državnim
prostorskim načrtom.
Del območja ima sedaj
namensko rabo ZD, tako da
so upoštevane usmeritve
glede stavbne rabe na
severnem delu parcel št. 700
in 691.
Omilitveni ukrep za EUP ŠK3 ni v celoti upoštevan, a so
spremembe usklajene z
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EŠD

Ime enote

Režim

Tip

Obseg

EUP

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

nezazidljivo.

5002 Matavun spomenik
Prazgodovinsko
grobišče
Ponikve

arheološka
dediščina

območje

MA-1

5014 Škocjanske
jame Arheološko
najdišče Jama
nad Jezerom

arheološka
dediščina

objekt

D-27

spomenik

Namenska raba se v večjem delu spreminja iz nestavbne v stavbno Na območju arheološke
(BT – površine za turizem).
dediščine naj se spremeni
namensko rabo v nestavbno
V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja da širitev pozidave za zemljišče, kot je to v veljavni
predvideno dejavnost in
namenski rabi prostora.
večji zemeljski posegi niso sprejemljivi.
Na območju arheološke dediščine naj se torej spremeni namensko
rabo v nestavbno zemljišče kot je to v veljavni namenski rabi prostora.

Upoštevanje omilit. ukrepa
ZVKDS, tako da je v PIPEUP
je dodano določilo: »V enoti
je dopustno tudi izvajanje
muzejske in izobraževalne
dejavnosti
ter
ureditev
mrliške vežice s servisnimi
prostori.«
V 101. členu dopolnjenega
osnutka je določeno, da je za
vse posege v prostor na
zavarovanem območju in
vplivnem
območju
Regijskega parka Škocjanske
jame
treba
upoštevati
določila Zakona o regijskem
parku Škocjanske jame ter
vse njegove spremembe in
dopolnitve.
Zahodni del prvotno
predlaganega območja MA-1
ohranja kmetijsko rabo, zato
je vpliv na kvalifikacijske
vrste in habitatne tipe
zmanjšan, v območju je ostal
del, ki zaradi reliefnih
značilnosti ni zazidljiv
(gozdiček na pobočju).

Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
Namenska raba se na območju spomenika spreminja iz K2 v G. Pri načrtovanju izvedbe fizičnih Upoštevano.
Ocenjujemo da to ne bo negativno vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko posegov (npr: urejanje novih
in vrednost te enote kulturne dediščine.
gozdnih vlak) je potrebno
obvestiti prisojni zavod in
Upoštevajoč, da gre za arheološko dediščino in namensko rabo, ki je pridobiti konkretne usmeritve
opredeljena na tem območju (G-gozd) lahko pri izvajanju gozdarskih za izvedbo tovrstnih posegov.
opravil pride do poškodb na tej enoti kulturne dediščine (npr:
neustrezna izvedba gozdnih vlak in dostopnih poti). Zato je v okviru Ukrep se vključi v OPN v fazi
sprejemanja OPN potrebno upoštevati ukrepe za varstvo arheološke predloga po izvedeni JR.
dediščine.
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.
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7273 Gradišče pri
Divači Arheološko
najdišče
Gradišče

7304 Potoče pri
Senožečah Gradišče sv.
Jurij

Režim

Tip

spomenik

arheološka
dediščina

spomenik

arheološka
dediščina

Obseg

EUP

območje

GR-1
D-18
D-27
D-431
GR-3

območje

PT-1
S-39
S-49
S-138
S-317
S-368
PT-3

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

Z OPN se v osrednjem delu spreminja namenska raba iz K2 v SK – Glede na vsebino smernic je
površine podeželskega naselja. Gre za zaokrožitev in združevanje potrebno parcele oz. dele
obstoječe pozidave.
parcel: 1869/2, 1869/1,
874/10, 978 - severni del,
V smernicah Ministrstvo za kulturo navaja, da na parcelah 1869/2, 977/1,975/1 - severni del, 980,
1869/1, 874/10, 978 - severni del, 977/1,975/1 - severni del, 980, 1886, 984/1, 988/1, 962/1,
1886, 984/1, 988/1, 962/1, 961, 964, 874/31 pozidava ni sprejemljiva. 961, 964, 874/31 izločiti iz
stavbnih zemljišč.
Predlagamo da se v fazi predloga OPN zgoraj navedene parcele izloči
iz stavbnih zemljišč. Stanje namenske rabe torej ostane takšno kot je Ukrep izvesti najpozneje v fazi
po veljavni namenski rabi, ohrani pa se sprememba v stavbno priprave predloga OPN.
zemljišče na parcelni številki 874/24, na kateri je že obstoječi objekt.
Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov in določil odloka OPN
Občine Divača.
Na območju enote KD se z OPN ne načrtuje novih stavbnih zemljišč. V Skladno s smernicami
primerjavi z veljavno namensko rabo prostora (VNRP) se z OPN ne ministrstva je potrebno v PIP
načrtuje novih stavbnih zemljišč na območju enote.
zapisati:
Pozidava v območju cerkve ni
Z OPN se usklajuje namenska raba na območju enote kulturne dovoljena razen
dediščine (EŠD 3991), ki je tudi znotraj območja enote KD (EŠD infrastrukture za sakralne
7304). Pri tem velja izpostaviti, da je bila v DO OPN predvidena raba potrebe (gre za enoto z ešd
na območju enote 3991 ''A-razpršena gradnja'' na območju enote. V 3991).
času priprave predloga OPN je potrebno vse tovrstne uskladitve
označiti z ''CU''.

Upoštevanje omilit. ukrepa
Delno upoštevano.
Navedene parcele, razen
parcele št. 978, so bile
izločene iz stavbnih zemljišč.
Pri tej parceli gre za
uskladitev z dejansko rabo in
zaokrožitev naselja, saj je na
delu parcele del obstoječega
objekta z dvoriščem.

Upoštevano, omejitev je
vpisana v PIPEUP za EUP
PT-1.

Z OPN se namenska raba spreminja JZ od območja arheološke
dediščine. Gre za uskladitev dejanskega stanja, saj na območju že
obstajajo objekti in ureditve (pozidava), tako da gre za zaokrožitev
naselja. Namenska raba se spreminja do meje enote KD in ne posega
v to enoto KD. Upoštevajoč značilnosti območja in obstoječih ureditev
ter usmeritev, ki jih podaja odlok o OPN ni pričakovati negativnih
vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko in vrednost enote te kulturne
dediščine. Ocenjujmo, da bo imel OPN nebistven vpliv na to enoto KD.
V smernicah ministrstva je zapisano: Pred posegom je potrebno
opraviti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije
potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko
pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka
izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi
poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost
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Omilitveni ukrepi

Upoštevanje omilit. ukrepa

zahteve po prezentaciji arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.

7350 Senožeče - Hiši
Senožeče 22 in
23

spomenik

profana
stavbna
dediščina

skupina
objektov

SN-18

V smernicah ministrstva je bilo zapisano da: pozidava v območju
cerkve ni dovoljena razen
infrastrukture za sakralne potrebe (gre za enoto z ešd 3991).
V smernicah Ministrstvo za kulturo za EŠD 7350 predlaga način Za EŠD 7350 je predlagan
urejanja OPPN, česar pripravljavec OPN ni upošteval.
način urejanja OPPN.
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

7369 Kačiče spomenik
Ledenica ob hiši
Kačiče 27
Kačiče vplivno
Ledenica ob hiši območje
Kačiče 27

profana
stavbna
dediščina

objekt

profana
stavbna
dediščina

objekt

D-120
KP-1
D-171
D-200
D-216
D-227
MA-2
KP-16
KP-22

KP-16 - Namenska raba se spreminja iz nestavbne v stavbno (SK –
površine podeželskega naselja).
V smernicah Ministrstva za kulturo je navedeno da dodatne pozidave v
obravnavanem EUP niso dovoljene, saj gre za kulturni spomenik z
vplivnim območjem.

Namenska raba EUP KP-1 v
dopolnjenem osnutku naj se
skladno s smernicami
ministrstva spremeni v
veljavno namensko rabo,
ohrani se torej nestavbno
KP-1 - Namenska raba se spreminja iz nestavbne v stavbno (IG – zemljišče.
gospodarske cone). V smernicah Ministrstva za kulturo je navedeno
da območje ni primerno za nikakršno pozidavo, saj gre za vplivno
območje spomenika, obstoječe pozidave pa bi bilo potrebno odstraniti.

Območje je sedaj del EUP
SN-18, omilitveni ukrep pa ni
upoštevan, saj se območje
ne bo urejalo z OPPN.
V skladu z zaključki
usklajevanj z ZVKD je
dopustna raba IG, ki izhaja iz
sedanje rabe, v PIPEUP pa
so zajete vse omejitve glede
oblikovanja fasad in
ozelenitve.

Predlagamo torej da se namenska raba v dopolnjenem osnutku
spremeni v veljavno namensko rabo (nestavbno zemljišče). Smatramo
da odstranitev objektov ki so zatečeno stanje ni predmet, ki bi ga lahko
obravnavali in reševali v okviru OP in presega okvir OP. Glede na
ugotovljeno stanje, bo potrebno najpozneje v fazi priprave predloga
OPN izvesti uskladitev tega stanja v prostoru iz vidika opredelitve
ustrezne namenske rabe. Po smernicah ministrstva, je potrebno
ohraniti obstoječo rabo torej nestavbno zemljišče.
MA-2- Namenska raba se spreminja v stavbno zemljišče, gre le za
uskladitev stanja na območju obstoječe ceste (sprememba v PC –
površine cest).

9264 Dolenja vas pri
Senožečah Gradišče Tabor

arheološk arheološka
o najdišče dediščina

območje

S-115
S-157
S-158
S-416
S-431
S-447

Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov ob in upoštevanju
določil odloka OPN Občine Divača.
V smernicah Ministrstva za kulturo je navedeno da: na parcelah št. v ''ZD – druge zelene
1,2,3,4/1, 5/1,2639/5,2639/4, in južni in vzhodni del 2639/33 pozidava površine'' naj se spremeni cela
ni sprejemljiva.
parcela 2639/33 in parcele
2639/4, 4/1 in 5/1.
Pripravljavec OPN smernice ministrstva ni upošteval v celoti in sicer:
V DO OPN je parcele 1, 2, 3, 2639/5 in del parcele 2639/33

Delno upoštevano.
Navedene parcele, razen
parcele št. 2639/33, so bile
izločene iz stavbnih zemljišč.
Na navedeni parceli je cesta,
oblikovana pa je bila nova

Stran 59 od 66

Okoljsko poročilo za OPN Občine Divača – dopolnitev okoljskega poročila po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN

EŠD

Ime enote

Režim

Tip

Obseg

EUP

Vrednotenje

DO-8
DO-3

-

Omilitveni ukrepi

spremenil v ZD – druge zelene površine, na katerih pozidava ni
mogoča.
V DO OPN parcel 4/1, 5/1, 2639/4 in del parcele 2639/33 ni
spremenil v ZD.

Upoštevanje omilit. ukrepa
EUP DO-4 z namensko rabo
ZD namesto SK.

Glede na ugotovljeno, niso izpolnjene zahteve ministrstva in
ocenjujemo, da je potrebno to popraviti.

12977 Barka Arheološko
območje Breg

13042 Dolenja vas pri
Senožečah Arheološko
območje
Merišče

arheološk arheološka
o najdišče dediščina

arheološk arheološka
o najdišče dediščina

območje

območje

B-154
BA-1
BA-2

S-106
DO-5
S-135
S-158
S-435
S-436
DO-8

Ocenjujmo, da bo imel OPN nebistven vpliv na to enoto KD v primeru
izvedbe omilitvenega ukrepa in sicer:
v ''ZD – druge zelene površine'' naj se spremeni cela parcela
2639/33 in parcele 2639/4, 4/1 in 5/1.
Namenska raba se na delu območja enote KD spreminja iz ne stavbne V dopolnjenem osnutku je
''K2'' v stavbno ''SS – stanovanjske površine''.
potrebno iz stavbnih zemljišč
izločiti parcele: 3031, 3030/1 in
V smernicah Ministrstva za kulturo je navedeno da:
3029 vse k.o. Barka.
širitev stavbnih zemljišč na parcelah št. 3000, 3001,
3008/1,2,3009, 3031, 3030/1,2; 3029, 3028, 3027, 3010, 3011
Ukrep upoštevati najpozneje v
vse k.o. Barka ni dovoljeno.
fazi priprave predloga OPN.
na parcelah 3027 in 3028 pa je mogoča le delna širitev in sicer le
SV del parcel. Pred posegom je potrebno opraviti predhodne
Skladno s smernicami
raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za
ministrstva je potrebno v PIP
določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred
zapisati: na zemljiščih s
posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka
parcelno št. 3000, 3001,
izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi
3008/1,2, 3009, 3031,
oizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost
3030/1,2; 3029, 3028, 3027,
zahteve po prezentaciji arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
3010, 3011 vse k.o. Barka ni
dovoljena širitev stavbnih
Glede na navedeno je potrebno v OPN iz stavbnih zemljišč izločiti
zemljišč in ni dovoljenja
parcele: 3031, 3030/1 in 3029 vse k.o. Barka.
pozidava.
Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
V dopolnjenem
osnutku je potrebno iz stavbnih zemljišč izločiti parcele: 3031, 3030/1
in 3029 vse k.o. Barka.
Namenska raba se na območju enote KD z OPN deloma spreminja iz
ne stavbne v stavbno (SS – stanovanjske površine).

Iz stavbnih zemljišč je
potrebno izločiti parcelne
številke: 118/1, 118/2, 126/1,
V smernicah Ministrstva za kulturo je navedeno, da na parcelah 118/1, 2599.
118/2, 123, 126/1, 307, 2599 pozidava ni sprejemljiva.
Skladno s smernicami
Pripravljavec OPN smernice ministrstva ni upošteval v celoti. Tako da ministrstva je potrebno v PIP

Vse navedene parcele na
območju arheološkega
najdišča so izločene,
območje BA-3 se bo urejalo z
OPPN, v sklopu urejanja pa
bodo opravljene vse
potrebne raziskave.

Upoštevano.
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DO-13

23224 Vatovlje - Vas

dediščina

naselbinska območje
dediščina

B-57
B-263
VT-1

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

so v DO OPN parcele 118/1, 118/2, 126/1, 2599 še zmeraj predvidene
za pozidavo. Glede na ugotovljeno in zahtevo ministrstva da pozidava
na parcelah 118/1, 118/2, 126/1, 2599 ni sprejemljiva je potrebno
navedene parcele izločiti.

zapisati: na zemljiščih s
parcelno št. 118/1, 118/2, 123,
126/1, 307, 2599 ni dovoljena
širitev stavbnih zemljišč in ni
dovoljenja pozidava.

Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Iz stavbnih
zemljišč je potrebno izločiti parcelne številke: 118/1, 118/2, 126/1,
2599.
Na preostalem območju je skladno s smernicami ministrstva Pred
posegom je potrebno opraviti predhodne raziskave s katerimi se
pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva,
dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna
arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi
oizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost
zahteve po prezentaciji arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
Namenska raba se deloma spreminja in sicer gre deloma za uskladitev
stanja, deloma pa za širitev stavbnih zemljišč na JV vasi Vatovlje.
Glede na smernice Ministrstva za kulturo širitev poselitve na
predvideno območje na JV vasi ni dovoljeno. Vas Vatovlje je varovana
kot naselbinska dediščina, kar pomeni da za njo velja varstveni režim
in se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so naselbinska
zasnova, odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami
in odprtim prostorom, podoba naselja v prostoru ipd, zato širitev
stavbnih zemljišč na JV vasi ni dovoljena.Predlagamo da se namenska
raba v delu kjer gre za uskladitev stanja (obstoječi objekti) spremeni v
stavbno zemljišče, preostali del pa se ohrani obstoječa raba prostora,
torej ostane nestavbno zemljišče.

23225 Vremski Britof Vas

dediščina

naselbinska območje
dediščina

FA-2
VB-3
V-85
V-181
VB-5
VB-6
VB-7

Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.
VB-2, VB-3 (v DO OPN sta EUP VB-2 in VB-3 združena v VB-3)
Namenska raba se na območju enote KD z OPN deloma spreminja iz
ne stavbne ''K2'' v stavbno ''CU – osrednja območja centralnih
dejavnosti''. V smernicah Ministrstva za kulturo je navedeno naj se
pozidava izvede desno od ceste Ribnica – Divača. Stališče
pripravljavca plana je, da takšna rešitev z urbanističnega vidika ni
ustrezna, saj so na navedenem območju že zgrajeni objekti, ki
predstavljajo območje centralnih dejavnosti, ki se je spontano
oblikovalo med starim delom naselja in cesto, oblikovanje novega
območja centralnih dejavnosti na desni strani ceste se nam iz tega

Upoštevanje omilit. ukrepa

Ukrep upoštevati najpozneje v
fazi priprave predloga OPN.

Uskladi se namenska raba v
delu kjer gre za uskladitev
stanja (obstoječi objekti) –
namenska raba na tem delu
ostane kot je določena v
dopolnjenem osnutku,
preostali del (južno od ceste)
pa se izvzame iz stavbnega
zemljišča, ohrani se torej
obstoječa raba prostora po
veljavni namenski rabi
prostora.

Upoštevano.

Predlagan način urejanja za
VB-3 je OPPN.

EUP VB-3 ohranja sedanjo
rabo (CU), v njem ne bo
kulturno-športne dvorane, ki
je bila načrtovana v tej EUP,
saj bo le-ta urejena v EUP
FA-2 (objekt nekdanjega
LIV), zato izdelava OPPN ni
več potrebna.

Skladno z usmeritvijo
pristojnega zavoda je iz vidika
varstva KD predlagano, da se
travnik, neposredno ob šoli,
ohrani nepozidan.

Omilitveni ukrep o ohranitvi
travnika je zapisan v PIP
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Omilitveni ukrepi

razloga ne zdi smiselno. Predlagamo torej da se izvede sprememba v
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti kot je to predvideno v
dopolnjenem osnutku ter, da se opredeli način urejanja OPPN.

Upoštevanje omilit. ukrepa
EUP.

VB-6
Namenska raba se spreminja iz nestavbne v stavbno (SS stanovanjske površine), deloma gre za uskladitev dejanskega stanja,
saj na tem območju že obstajajo objekti, deloma pa gre za razširitev
stavbnega zemljišča, ki pa je v danem primeru smiselna, saj gre za
zapolnitev območja, ki je z vseh strani pozidano. Zato predlagamo
ohranitev spremembe v stavbno namensko rabo (SS - stanovanjske
površine).
VB-7
Namenska raba se spreminja iz nestavbne v stavbno (SS –
stanovanjske površine), gre za uskladitev dejanskega stanja, saj na
tem območju že obstajajo objekti.
Upoštevajoč značilnosti območja in obstoječih ureditev ter usmeritev,
ki jih podaja odlok o OPN ni pričakovati negativnih vplivalo na
lastnosti, vsebino, obliko in vrednost enote te kulturne dediščine.
Ocenjujmo, da bo imel OPN nebistven vpliv na to enoto KD v primeru
upoštevanje omilitvenih ukrepov.
Omilitveni ukrep:
za EUP VB-e se opredeli način urejanja z OPPN, kjer bo v fazi
priprave in sprejemanja možno podati konkretne pridobitvi
kulturnovarstvene pogoje za urejanje tega območja.

23226 Barka - Vas

dediščina

naselbinska območje
dediščina

B-43
B-130
B-75
BA-1
BA-3

Ukrep upoštevati najpozneje v fazi priprave predloga OPN.
Namenska raba se deloma spreminja iz nestavbnega v stavbno (SK –
površine podeželskega naselja) in sicer gre deloma za uskladitev
stanja, deloma pa razširitev stavbnih zemljišč na JV vasi Barka.
Glede na smernice Ministrstva za kulturo širitev poselitve na
predvideno območje na JV vasi ni dovoljeno. Pripravljavec OPN je
glede na osnutek OPN v dopolnjenjem osnutku večino predvidenih
stavbnih zemljišč izvzel. Predlagal pa je, da del, ki je v dopolnjenem
osnutku ostal kot sprememba v stavbno zemljišče, ostane, saj gre za
uskladitev dejanskega stanja, ki je izvedeno v prostoru.

Pozidava območja na JV vasi
ni dovoljena. Uskladiti je
potrebno namensko rabo v
tem delu območja vasi.

EUP BA-3 je ob enoti
kulturne dediščine in vanjo
neposredno ne posega. Gre
za območje možne širitve
vasi, s čimer se tudi
Ukrep upoštevati najpozneje v preprečuje širitev vasi proti
fazi priprave predloga OPN. zahodu, na arheološko
območje Breg (zato je tudi
zmanjšano območje
nekdanje EUP BA-2).
Urejanje EUP BA-3 je
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EŠD

Ime enote

Režim

Tip

Obseg

EUP

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

Glede na ugotovljeno stanje in zahteve iz smernic pozidava na JV vasi
ni dovoljena.

23228 Dane pri Divači
- Vas

23229 Dolenja vas pri
Senožečah Vas

dediščina

dediščina

naselbinska območje
dediščina

naselbinska območje
dediščina

D-201
DA-2
DA-3

S-115
DO-5
S-135
S-155
S-437
DO-6
DO-8
DO-9
DO-12
DO-13
DO-3

DA-4
Nepozidan del naj se izloči iz
Namenska raba se spreminja iz nestavbne v stavbno (SS-območja območja EUP DA-4, ostane
stanovanjskih površin).
naj torej veljavna namenska
raba -nestavbno zemljišče.
Ministrstvo za kulturno v smernicah navaja da širitev poselitve oz.
pozidava na predvidenem območju na JZ vasi ni dovoljeno.
Ugotavljamo da na večini tega območja že stojijo objekti, zato
predlagamo uskladitev stanja na območju obstoječih objektov,
preostali – nepozidan del pa naj se izloči iz stavbnih zemljišč, ostane
naj torej veljavna namenska raba (nestavbno zemljišče).
Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov in določil odloka OPN
Občine Divača.
Namenska raba se deloma spreminja iz ne stavbne v stavbno na
posameznih manjših delih, gre za uskladitve z dejanskim stanjem v
prostoru na mestih kjer že obstajajo objekti in zapolnitve poselitvenega
območja za katere ocenjujemo da ne bodo negativno vplivale na
lastnosti, vsebino, obliko in vrednost te enote kulturne dediščine.

V ZD – druge zelene površine
naj se spremeni cela parcela
2639/33 in parcela 2639/4, 4/1,
5/1.

Ukrep upoštevati najpozneje v
V smernicah Ministrstva za kulturo je navedeno da: na parcelah št. fazi priprave predloga OPN.
1,2,3,4/1, 5/1,2639/5,2639/4, in južni in vzhodni del 2639/33 pozidava
ni sprejemljiva.

Upoštevanje omilit. ukrepa
načrtovano z OPPN, v
katerem je treba opredeliti
natančne pogoje za gradnjo,
da ne bi negativno vplivala
na videz naselbinske
dediščine Barka-Vas.
Upoštevano, zemljišče ostaja
nestavbno, izjema je le
obstoječi objekt (uskladitev z
dejanskim stanjem).

Delno upoštevano.
Navedene parcele, razen
parcele št. 2639/33, so bile
izločene iz stavbnih zemljišč.
Na navedeni parceli je cesta,
oblikovana pa je bila nova
EUP DO-4 z namensko rabo
ZD namesto SK.

Pripravljavec OPN smernice ministrstva ni upošteval v celoti in sicer:
V DO OPN je parcele 1, 2, 3, 2639/5 in del parcele 2639/33
spremenil v ZD – druge zelene površine, na katerih pozidava ni
mogoča.
- V DO OPN parcel 4/1, 5/1, 2639/4 in del parcele 2639/33 ni
spremenil v ZD.
Glede na ugotovljeno, niso izpolnjene zahteve ministrstva in
ocenjujemo, da je potrebno to popraviti.
Ocenjujmo, da bo imel OPN nebistven vpliv na to enoto KD v primeru
izvedbe omilitvenega ukrepa in sicer:
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EŠD

Ime enote

Režim

Tip

Obseg

EUP

Vrednotenje
-

23230 Dolnje Vreme Vas

23234 Gradišče pri
Divači - Vas

dediščina

dediščina

naselbinska območje
dediščina

naselbinska območje
dediščina

V-35
V-36
V-108
V-87
V-226
DV-2
DV-3

GR-1
D-18
D-27
D-431
GR-3

Omilitveni ukrepi

Upoštevanje omilit. ukrepa

v ''ZD – druge zelene površine'' naj se spremeni cela parcela
2639/33 in parcela 2639/4 in 4/1 in 5/1.

DV-2
Namenska raba se deloma spreminja iz nestavbnega v stavbno
zemljišče, gre za zapolnitev poselitvenega območja, ocenjujemo da to
ne bo negativno vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko in vrednost te
enote kulturne dediščine.

Sprememba iz nestavbnega v
stavbno zemljišče na območju
DV-3 se izvzame iz DO OPN
Občine Divača, ohrani se
nestavbna raba zemljišča.

Upoštevano.

DV-3
Namenska raba se deloma spreminja in sicer gre za širitev stavbnih
zemljišč na S vasi Dolnje Vreme.
Glede na smernice Ministrstva za kulturo je potrebno omejiti
predvideno poselitve ob upoštevanju tlorisne naselbinske zasnove.
Vas Dolnje Vreme je varovana kot naselbinska dediščina, kar pomeni
da za njo velja varstveni režim in se pri posegih ohranjajo varovane
vrednote, kot so naselbinska zasnova, odnosi med posameznimi
stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom, podoba
naselja v prostoru ipd.
Predlagamo da se sprememba iz nestavbnega v stavbno zemljišče na
območju DV-3 izvzame iz DO OPN Občine Divača in se ohrani
obstoječa raba prostora, torej ostane nestavbno zemljišče.
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in odloka OPN
Občine Divača.
Namenska raba se na delu naselbinske dediščine spreminja iz Glede na vsebino smernic je
nestavbne v stavbno (SK – površine podeželskega naselja).
potrebno parcele oz. dele
parcel: 1869/2, 1869/1,
Območje naselbinske dediščine se na delu območja prekriva z 874/10, 978 - severni del,
območjem EŠD 7273 Gradišče pri Divači – Arheološko najdišče 977/1, 975/1 - severni del, 980,
Gradišče, na katerem glede na smernice Ministrstva za kulturo ni 1886, 984/1, 988/1, 962/1,
dovoljena poselitev, glej obrazložitev pri EŠD 7273. V skladu s 961, 964, 874/31 izločiti iz
smernicami ministrstva je za to enoto KD: pred posegom potrebno stavbnih zemljišč.
opraviti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije
potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko Ukrep upoštevati najpozneje v
pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka fazi priprave DO.
izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi
poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost
zahteve po prezentaciji arhitekturnih ostalin na mestu odkritja. Na
parcelah 1869/2, 1869/1, 874/10, 978 - severni del, 977/1, 975/1 severni del, 980, 1886, 984/1, 988/1, 962/1, 961, 964, 874/31
pozidava ni sprejemljiva.)

Delno upoštevano.
Navedene parcele, razen
parcele št. 978, so bile
izločene iz stavbnih zemljišč.
Pri tej parceli gre za
uskladitev z dejansko rabo in
zaokrožitev naselja, saj je na
delu parcele del obstoječega
objekta z dvoriščem.
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EŠD

Ime enote

23235 Kačiče - Vas

Režim

dediščina

Tip

Obseg

naselbinska območje
dediščina

EUP

D-168
D-310
KP-6
KP-10
KP-9
KP-17
KP-18
KP-21

Vrednotenje

Nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov in določil odloka OPN
Občine Divača.
KP-6
Namenska raba se ne spreminja v stavbno zemljišč , gre le za
uskladitev stanja na območju obstoječe ceste (sprememba v PC –
površine cest).

Omilitveni ukrepi

Na območju EUP KP-10 se
izvede le sprememba
namenske rabe v delu kjer gre
za uskladitev stanja (parcela
902 in cesta 2531/2), preostali
KP-10 (v osnutku KP-10 in KP-14)
del spremembe iz
Namenska raba se deloma spreminja iz nestavbne v stavbno (SK – nestavbnega v stavbno
površine podeželskega naselja) in sicer gre deloma za uskladitev zemljišče pa se iz
stanja, deloma pa za širitev stavbnih zemljišč na J vasi Kačiče.
dopolnjenega osnutka OPN
Glede na smernice Ministrstva za kulturo širitev poselitve na izvzame.
predvideno območje na J vasi ni dovoljeno.
Vas Kačiče je varovana kot naselbinska dediščina, kar pomeni da za
njo velja varstveni režim in se pri posegih ohranjajo varovane
vrednote, kot so naselbinska zasnova, odnosi med posameznimi
stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom, podoba
naselja v prostoru ipd, zato širitev stavbnih zemljišč na J vasi ni
dovoljena.
Predlagamo da se izvede le sprememba namenske rabe v delu kjer
gre za uskladitev stanja (parcela 902 in cesta 2531/2), preostali del
spremembe iz nestavbnega v stavbno zemljišče pa se iz dopolnjenega
osnutka OPN izvzame.

Upoštevanje omilit. ukrepa

Območje širitve stavbnih
zemljišč na SV je zmanjšano.
V skladu z zaključki
usklajevanj z ZVKD na jugu
ostaja sprememba v stavbna
zemljišča (parc. št. 905 del,
907/3, 2532 del, 907/2 del,
2560/2 del, 907/1 del).

KP-18
Namenska raba se deloma spreminja iz nestavbne v stavbno (SS –
stanovanjske površine), gre za uskladitev dejanskega stanja, saj na
tem območju že stojijo objekti.
KP-21
Namenska raba se spreminja iz nestavbne v stavbno in sicer je
pripravljavec od priprave osnutka do priprave dopolnjenega osnutka
namensko rabo spremenil iz ZS – površine za oddih, rekreacijo in
šport spremenil v ZP – parki, kar se nam zdi v tem primeru ustrezna
rešitev.
Nebistven vpliv ob upoštevanju odloka OPN Občine Divača in
omilitvenih ukrepov.
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Ime enote

24187 Gradišče pri
Divači Domačija
Gradišče pri
Divači 8

29604 Škocjanske
jame - Stare
jamske poti

Režim
dediščina

dediščina
priporočil
no

Tip
profana
stavbna
dediščina

memorialna
dediščina

Obseg
skupina
objektov

območje

EUP
GR-3

ŠK-3
MA-1
D-27
D-5
D-86
D-354
D-357
D-406
D-474
D-493
D-509
MA-9
D-527

Vrednotenje

Omilitveni ukrepi

Namenska raba se na območju dediščine v manjšem delu spreminja v Glede na vsebino smernic je
SK – površine podeželskega naselja, gre za uskladitev dejanskega potrebno parcele oz. dele
stanja na območju dediščine.
parcel: 1869/2, 1869/1,
874/10, 978 - severni del,
Območje enote KD se na delu območja prekriva z območjem EŠD 977/1, 975/1 - severni del, 980,
7273 Gradišče pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče, na katerem 1886, 984/1, 988/1, 962/1,
glede na smernice Ministrstva za kulturo ni dovoljena poselitev, glej 961, 964, 874/31 izločiti iz
obrazložitev pri EŠD 7273. V skladu s smernicami ministrstva je za to stavbnih zemljišč.
enoto KD (EŠD 7273): pred posegom potrebno opraviti predhodne
raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev Ukrep upoštevati najpozneje v
natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi fazi priprave DO.
nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna
arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva
arheološkega najdišča. Možnost zahteve po prezentaciji arhitekturnih
ostalin na mestu odkritja. Na parcelah 1869/2, 1869/1, 874/10, 978 severni del, 977/1, 975/1 - severni del, 980, 1886, 984/1, 988/1, 962/1,
961, 964, 874/31 pozidava ni sprejemljiva.)
Nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki veljajo enoto
KD (EŠD 7273).
Namenska raba se na območju enote KD na manjših območjih
V PIP je potrebno zapisati: da
spreminja. Vendar pri tem velja izpostaviti, da ne gre za spremembe iz gradnje znotraj območja niso
ne stavbnih zemljišč v stavbna, temveč gre za uskladitev namenskih
možne.
rab.
Zaradi specifičnosti dediščine, njena lokacija je pod zemljo,
ocenjujemo da to ne bo negativno vplivalo na lastnosti, vsebino, obliko
in vrednost te enote kulturne dediščine.
Ocenjujmo, da bo imel OPN nebistven vpliv na to enoto KD ob
upoštevanju omilitvenega ukrepa.

Upoštevanje omilit. ukrepa
Delno upoštevano.
Navedene parcele, razen
parcele št. 978, so bile
izločene iz stavbnih zemljišč.
Pri tej parceli gre za
uskladitev z dejansko rabo in
zaokrožitev naselja, saj je na
delu parcele del obstoječega
objekta z dvoriščem.

V 101. členu dopolnjenega
osnutka je določeno, da je za
vse posege v prostor na
zavarovanem območju in
vplivnem območju
Regijskega parka Škocjanske
jame treba upoštevati
določila Zakona o regijskem
parku Škocjanske jame ter
vse njegove spremembe in
dopolnitve.
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