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Informacijao osnutkuOPN-ja
(ZPNadrt
ObcinaVipavav skladuz dolodiliZakonao prostorskem
nadrtovanju
Ur. list RS St.33-2007)pripravlja
besedilu
na6rt(v nadaljnjem
obcinskiprostorski
prvidin to za obmodje
OPN).Obdinapripravlja
ta dokument
celotneobcine.
OPNse je zatelizdelovati
na podlagiSklepao zadetkupripraveOPNVipava
(Ur.listRS,5t.93/2007).
Sklepje sprejelZupanObcineVipava3. 10.2007.
OPNurejaneurejeno
stanjev prostorskih
dokumentih
obdinein dolo6apogojeza
prihodnjeurejanjeprostora.Nadomestil
ob6inskeodloke,ki so
bo dosedanje
dolodalinamensko
raboprostorain pogojeza posegev prostor:Odloko
prostorskih
planin
prostorski
plana- takoimenovani
sestavinah
srednjerodnega
prostorskih
pogojih takoimenovani
Odloko
PUP|.Novdokument
ureditvenih
takozdrulujevsebineprej5njih
dvehprostorskih
dokumentov.
Novdokumentnastajana podlaginovegaZakonao prostorskem
ob
nadrtovanju
Pogoji
upo5tevanju
vse aktualneprostorske,
in ostalezakonodaje.
okoljevarstvene
predvsem
za posegev prostorso se v zadnjihletihizrazitospremenili
v smislu
upo5tevanja
zahtevz naslovazagotavljanja
razvoja,varovanja
trajnostnega
javnegainteresain okoljevarstvenih
zahtev.
Predpisana
novepozidavev
doktrinarazvojaposelitvepogojujeusmerjanje
pozidave
obstojecaobmocjaposelitve,
in intenziviranje
v zgo5cevanje
obstojede
izrabeobstojecih
objektov.Torejse prostorski
razvojusmerjain nadrtujena
prostih,degradiranih
povrSinah
in nezadostno
izkori5denih
znotrajobstoje6ih
naselij,pri demerimaprenovaobjektovprednostprednovogradnjo.
Siritev
poselitvenih
prej
potem,
na5tete
obmo6ijjesprejemljiva
ko so izkori5dene
potreb,tam kjer
moZnosti.
Siritvenaselijse zatoizvedesamona podlagiizralenih
je to prostorsko
posegov
prihaja
na povr5ine
moZnoin opravidljivo,
do
tako,da ne
s povedanimi
omejitvami
in da se upo5teva
zakonskodolociloo prepovedi
gradnje.
razpr5ene
Demografski
trendiv obdiniVipava
kar pomeniv merilu
izkazujqostabilnost,
RepublikeSlovenijenadpovpreden
trend.Vendarpa kljubtemudejanskerazvojne
potrebepo zazidljivihpovr5inahne presegajoobstojecihrazpoloLllivih
nepozidanih
povr5in.Kerpa dejanskepotrebepo zazidljivih
stanovanjskih
niso
zemlji5cih
prostorase v postopkuizdelaveOPNizvajaredefnicija
skladnez namembnostjo
mejaposelitvenih
obmodijgledenaizralenepotrebev prejetihvlogahs strani
zainteresiran
ih vlagateljev.
V postopkuizdelaveosnutkaOPNse je najprejugotovilo
stanjev prostoru,
je
potreb.Spremembe
sledila analizaizralenlh
namenskerabegledena
dosedanjeprostorske
dokumente
so takoodrazdejanskoizraienihpotreb,
prostorskih
izkazanihneskladij
vizijObcine
v prostorskih
dokumentih
in strate5kih
Vipava.
OPNje podlagazaizdajogradbenega
dovoljenjazaposegev prostorna
celotnem
za posegev
obmodju
obdineVipava.V OPNso podanetudiusmeritve
obmocjapredpisanih
nadin
varovanj
kjerje predviden
in usmeritve
za obmodja,
urejanja
podrobnim
prostorskim
(v
z obcinskim
besedilu
nadaljnjem
nadrtom
OPPN).OPPNdolocapodrobnej5e
pogojeza posegev prostorin je obvezenza
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obmocjanepozidanih
stavbnihzemlji5dvecjihod 5000m2.NamenoppN je
prvenstvenocelovitaureditevobmodja,da se preprecineorganizirana
pozidavain
s tem povzrodanjekonfliktovv prostoruin onemogodanje
izvedberazvojnihzahtev
prostora.
Osnutek OPN ne vsebuje vseh vsebin dokon6negadokumenta.Prostorsko
izvedbenipogojise bododolociliv predloguOPN na podlagipridobljenih
smernicv
postopkuizdelaveoPN. osnutek oPN tako vsebujesamo besediloin
kartografski del strate5kegadela OPN ter konceptualnega
dela urbanistidnega
nadrtain prikazosnovnenamenskerabe prostoraz obrazlolrtvijonadrtovanih
prostorskihureditev.
OPN je v fazi pridobivanjasmernicna Ministrstvuza okoljein prostor.V tem
dasu se bo Ministrstvoopredeliloglede obveznostiizdelavecelovitepresoje
vplivovna okolje.
Po pridobitvi
smernicse bo izdelaldopolnjenosnutek oPN, ki se bo v
javno razgrnil.V 6asu trajanjajavne razgrnitvese bo organizirala
nadaljevanju
javna obravnavain sprejemanje
pripombin predlogovna razgrnjeno
gradivo.
Obdinski svet bo obravnaval pripombe in predloge ter do njih zavzelstali5ce.
Na podlagitegastali5case bo izdelalpredlog OPN. Sledipostopekpotrjevanja
predlogaOPN in sicernajprejpridobitevpozitivnih
mnenjnosilcevurejanja
prostora,potempotrditevpredlogaOPN s sklepomministrater sprejemOPN na
obdinskemsvetu.

Vipava,december
2008
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