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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
 
Na podlagi 53. a in 61. b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 116. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Izola 
(Uradne objave Občine Izola, št. 2/00, 03/01 in 05/05) in 56. člena Statuta občine Izola (Uradne objave 
Občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) predlagam občinskemu svetu v obravnavo 
 
 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH 

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA VZHODNO OBMOČJE 
INDUSTRIJSKE CONE V IZOLI 
(skrajšano OPPN CMI vzhod) 

(»kratek postopek« - združeni 1. in 2. obravnava ter sprejem) 
 
 
 
 
1. Naziv prostorskega akta 

 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli 
(Uradne objave občine Izola št. 17/2012) – skrajšano OPPN CMI vzhod 

 
2. Zakonska podlaga za sprejem po kratkem postopku 

 

V skladu s 53. a in 61. b členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) se po kratkem postopku izvedejo spremembe 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), ki so potrebne zaradi odprave 
neskladja med posameznimi določbami znotraj prostorskega akta, kadar je to neskladje posledica 
očitnih napak. 

V kratkem postopku se v skladu s 3. odstavkom 53. a člena ZPNačrt OPPN spremeni in dopolni na 
način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog 
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sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski 
in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na 
objavljeno gradivo. 

V skladu z zakonodajo mora Občina v sedmih dneh po sprejemu sprememb OPPN obvestiti ministrstvo 
in vse državne nosilce urejanja prostora (5. odstavek 53. člena ZPNačrt). 

V skladu s 116. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 
2/00, 03/01 in 05/05) lahko Občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku, če gre za manj pomembne 
spremembe. Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. 
 
3. Razlogi za sprejem in obrazložitev 

 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli 
(Uradne objave občine Izola št. 17/2012), v nadaljevanju OPPN CMI vzhod, v 4. odstavku 12. člena 
določa višinske gabarite objektov v posameznih prostorskih enotah, navaja njihovo največjo dovoljeno 
etažnost ter višine objektov oziroma absolutne kote venca objektov. V 13. členu odlok nadalje določa, 
da je za realizacijo zazidalne zasnove treba izvesti izravnave terena in da so višinske kote posameznih 
platojev razvidne iz grafičnega dela OPPN CMI vzhod. V 10. členu odloka je navedeno, da je območje 
razdeljeno na prostorske enote, ki so prikazane »na grafičnem načrtu št. 4 »Ureditvena situacija«.«  

Na grafičnem načrtu št. 4 Ureditvena situacija so pri načrtovanih objektih poleg oznak prostorskih enot 
dodatno podani še podatki o njihovi etažnosti in koti pritličja ter izravnalnih višinskih kotah terena. 
Oznake prostorskih enot ter podatki o etažnosti in koti pritličja so podani tudi na ostalih grafičnih prikazih 
OPPN CMI vzhod. 
 
Za objekt v prostorski enoti A1 so na grafičnih prikazih OPPN CMI vzhod podani opisni podatki: 

- trgovsko poslovni objekt 
- K + P + 2 
- kota pritličja +18,00 m n.m. 

V ožjem območju predvidenega objekta A1 sta podani tudi dve izravnalni višinski koti terena, in sicer 
višinska kota na robu krožišča +21,22 m n.m. vzhodno od objekta A1 in višinska kota na zahodnem 
robu prostorske enote A1 z mero +20,00 m n.m. (razvidno iz priloge b). 
 
Iz geodetskega načrta, elaborata obstoječega stanja, št. VBS0110-3/2015 z dne 5. 10. 2015, 
izdelovalca VBS, d.o.o., Obala 125, 6320 Portorož, je razvidno, da so obstoječe kote dejanskega stanja 
terena na območju načrtovanega objekta A1 za povprečno 3,00 m višje od kote pritličja, določene v 
OPPN CMI vzhod. (Razvidno iz priloge c) 
 
Odlok o OPPN CMI vzhod v poglavju VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV v 
43. členu sicer navaja, da so dopustna odstopanja ±0,50 m od kote pritličja objekta, določene v OPPN 
CMI vzhod, kar pa absolutno ne premošča razlike cca. 3,00 m med dejansko in načrtovano koto pritličja. 
 
Primerjalna tabela višinskih kot OPPN-ja in dejanskega stanja (absolutne kote v metrih): 

 OPPN Dejansko stanje 

Kota terena na območju A1 +18,00 +21,27 
Kota terena na zahodnem robu območja A1 +20,00 +20,50 

 
Iz primerjalne tabele je razvidno, da gre v grafičnih načrtih OPPN CMI vzhod za očitno napako pri 
navedbi kote pritličja za objekt A1, saj je le-ta načrtovana približno 3,00 m nižje od dejanske kote terena. 
 



Z Odlokom o spremembah odloka o OPPN CMI vzhod se spreminja le grafični del OPPN CMI vzhod, pri 
katerem se za objekt v prostorski enoti A1 upošteva kota pritličja +20,50 m n.m. namesto +18,00 m n.m. 

Ostala določila se s popravkom napake ne spreminjajo, absolutna kota venca objekta A1 ostaja 
+29,00 m n.m. v skladu s četrtim (4.) odstavkom 12. člena OPPN CMI vzhod. 

 
4. Sodelovanje javnosti  

V skladu s 3. odstavkom 53. a člena ZPNačrt je bil predlog sprememb OPPN CMI vzhod skupaj z 
obrazložitvijo javno objavljen na občinskih oglasnih deskah in na spletni strani Občine Izola www.izola.si 
15 dni pred sprejemom na občinskem svetu. V tem času je bilo javnosti omogočeno tudi podajanje 
pripomb na objavljeno gradivo. 
 
5. Predlog  

Članom Občinskega sveta občine Izola predlagam, da sprejme Odlok o spremembah odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli, skrajšano 
OPPN CMI vzhod, po kratkem postopku v skladu s 53. a in 61. b člena ZPNačrt. 
 
 
 
Pripravili: 

Višja svetovalka za urejanje prostora 
Nataša LOVREČIČ, univ. dipl. inž. arh. 

Vodja urada za urejanje prostora 
Vesna Vičič, univ dipl. prav. 
 
 
 
 

Župan  
mag. Igor KOLENC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

a. besedilo predloga odloka o spremembi 
b. izsek iz grafičnega prikaza OPPN CMI vzhod: Ureditvena situacija, list št. 4, september 2011, 
c. izsek iz geodetskega načrta s certifikatom s posnetkom obstoječega stanja na dan 1. 10. 2015 

(VBS, d.o.o., Obala 125, 6320 Portorož, št. elaborata VBS0110-3/2015, 5. 10. 2015) 
d. izsek iz Odloka o OPPN CMI vzhod (10., 12. in 13. člen) – ni sprememb 
e. predlog sklepa OS 
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a. PRILOGA  
PREDLOG ODLOKA 

 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA             

OBČINSKI SVET 

 

Na podlagi 53. a in 61. b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 

Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 

57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona 

o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 

– ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 30. in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 

15/99, 17/12 in 6/14) je Občinski svet Občine Izola na __. redni seji, dne __________, sprejel 

naslednji 

 

 

O D L O K 

o spremembah 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske 

cone v Izoli (OPPN CMI vzhod) 

 

1. člen 

S tem odlokom se spremeni (popravi) grafični del Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (skrajšano OPPN CMI 

vzhod), Uradne objave Občine Izola, št. 17/2012, in sicer tako, da se na grafičnih načrtih za 

objekt v prostorski enoti A1 upošteva kota pritličja +20,50 m n.m. 

 

2. člen 

Ostala določila OPPN CMI vzhod ostanejo nespremenjena in v veljavi. 

 

3. člen 

Odlok o spremembah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno 

območje industrijske cone v Izoli (skrajšano OPPN CMI vzhod) stopi v veljavo dan po objavi 

v Elektronskih uradnih objavah Občine Izola. 

 

 

 

                                                                                                        

Ž u p a n 

mag. Igor K O L E N C  

 

 

 

 

 

 

Številka: 3505-23/2017 

Datum:    
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e.  PRILOGA  
PREDLOG SKLEPA 

 
OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA   
OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 30. in 100. člena Statuta Občine Izola (Uradne 
objave občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) in 116. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Izola 
(Uradne objave občine Izola, št. 2/00, 3/01 in 5/05) je Občinski svet občine Izola na svoji __. redni seji, 
dne __________, sprejel naslednji 
 
 

SKLEP  

 

1.  
Občinski svet občine Izola je obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli – skrajšano OPPN CMI 
vzhod (Uradne objave Občine Izola, št. 17/2012) po kratkem postopku (v združeni prvi in drugi 
obravnavi). 
 

2. 
Odlok o spremembah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje 
industrijske cone v Izoli (skrajšano OPPN CMI vzhod) se objavi v Elektronskih uradnih objavah občine 
Izola in v svetovnem spletu na spletni strani občine Izola ter začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

3. 
Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ž u p a n 
                                                                                               mag. Igor KOLENC 
 
 
 
 
 
Številka:  3505-23/2017 
Datum:      
 
 
 




