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Datum:    17.10.2017 

 
 

PREDLOG 

STALIŠČ DO PRIPOMB 

podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli 

 (skrajšano: Spremembe in dopolnitve PUP Oprema) 
in Okoljskega poročila 

 
 
 
1 OBRAZLOŽITEV 
 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli in Okoljskega poročila 
je bilo objavljeno v Elektronskih uradnih objavah občine Izola pod št. 17/2016 dne 3. 10. 2016. 

 
Javna razgrnitev je trajala od 12. 10. 2016 do vključno 11. 11. 2016 v prostorih občinske uprave 
Občine Izola, Postojnska 3, Izola. 
 
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP Oprema, načrtovalca Epik konzultiranje, d.o.o., 
Cesta Zore Perello Godina 2, Koper, je vseboval naslednje gradivo: 

1. tekstualni del z besedilom odloka 
2. kartografski del oziroma grafične prikaze: 

- Pregledna karta območja PUP Oprema na DOF 
- Izsek iz planskih dokumentov – namenska raba 
- Digitalni katastrski načrt z mejo območja 
- Topografski načrt z mejo območja 
- Ureditvena situacija 
- Ureditvena situacija – obrat za distribucijo utekočinjenega plina 
- Zbirna karta obstoječe komunalne infrastrukture 
- Zasnova prometne ureditve 

3. priloge:  
- sklep o pripravi 
- smernice nosilcev urejanja prostora 
- odločba MOP o celoviti presoji vplivov na okolje 
- mnenje MOP o ustreznosti okoljskega poročila 
- sklep vlade 
- povzetek za javnost 
- veljavni odlok z ureditveno situacijo 

 
Okoljsko poročilo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP Oprema, 
izdelovalca Marbo okolje, d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, Lesce, je bilo sestavljeno iz osnovnega 
elaborata pod št. 51/1-2016 z dne 27. 5. 2016, in dopolnitve okoljskega poročila z dne 16. 8. 2016. 
 
Pregled razgrnjenega gradiva je bil možen tudi na internetni strani Občine Izola www.izola.si.  
 
Javna obravnava je potekala v torek, 25. 10. 2016, s pričetkom ob 16:30 v prostorih Kulturnega doma 
v Izoli. 
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2 PRIPOMBE, PREDLOGI in STALIŠČA 
 
Zainteresirana javnost je lahko v času javne razgrnitve podala svoje pripombe in predloge z vpisom v 
knjigo pripomb na mestu razgrnitve ali jih pisno posredovala na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 
8, Izola, po elektronski pošti na naslov posta.oizola@izola.si ali osebno na Uradu za urejanje prostora, 
Postojnska ulica 3, Izola (v nadaljevanju Urad). 
 
V času javne razgrnitve so bile Uradu posredovane pisne pripombe in predlogi nekaterih lastnikov in 
uporabnikov nepremičnin v območju obstoječih stavb (kompleks bivše tovarne »Oprema«). Na javni 
obravnavi so bile podane pripombe in predlogi ustno na zapisnik, ki je priloga gradivu. Pripombe, 
podane na delovnem telesu Občinskega sveta, na Odboru za okolje in prostor, in v prvi obravnavi na 
seji Občinskega sveta so bile obravnavane kot pripombe v javni razgrnitvi prostorskega akta. 
 
Na okoljsko poročilo, ki je bilo razgrnjeno in predstavljeno na javni obravnavi, ni bilo podanih pisnih ali 
ustnih pripomb. 
 
Stališča do pripomb je pripravil načrtovalec prostorskega akta Epik, d.o.o., v sodelovanju z Uradom za 
urejanje prostora Občine Izola. 
 
2.1 JAVNA OBRAVNAVA 
 
V času javne razgrnitve je bila dne 25. 10. 2016 izvedena javna obravnava dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev PUP Oprema in okoljskega poročila v prostorih Kulturnega doma v Izoli. 

 
Na pripombe in pobude na javni obravnavi so bili nekateri odgovori podani na sami obravnavi, 
obrazloženo je bilo, da bodo ostali odgovori podani pisno v okviru stališč do pripomb. 

 
Po poteku javne razgrnitve in javne obravnave je bil sestavljen zapisnik javne obravnave, ki je skupaj 
s podanimi pobudami, pripombami in predlogi bil posredovan načrtovalcu prostorskega akta, ki je v 
sodelovanju z Uradom za urejanje prostora pripombe obdelal in izdelal priloženi predlog stališč do 
pripomb za obravnavo županu in delovnemu telesu Občinskega sveta (Odboru za okolje in prostor). 
 
2.2 NADALJNJI POSTOPEK 
 
Predlog stališč do pripomb, skladno z 136. b členom Poslovnika občinskega sveta, obravnava župan 
skupaj s člani Odbora za okolje in prostor. Stališča do pripomb sprejme župan. 
 
Sprejeta stališča se objavi na spletni strani Občine Izola in posreduje pristojni krajevni skupnosti za 
oglasno desko. Sprejeta stališča se posredujejo tudi tistim lastnikom nepremičnin iz območja 
obravnave prostorskega akta, ki so ob podajanju pripomb navedli tudi svoje kontaktne podatke. 
 
Na osnovi sprejetih stališč (61. člen ZPNačrt) in mnenja Ministrstva za okolje in prostor se dopolnjeni 
osnutek sprememb in dopolnitev PUP Oprema dopolni v besednem in grafičnem delu ter izdela 
predlog sprememb in dopolnitev PUP Oprema. Na izdelan predlog odloka se pridobi mnenja nosilcev 
urejanja prostora. 
 
Usklajen predlog prostorskega akta se predloži v 2. obravnavo in sprejem Občinskemu svetu, če je iz 
mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu prostorskega akta smernice, dane na 
podlagi 58. člena ZPNačrt, upoštevane. 
 
Spremembe in dopolnitve PUP Oprema sprejme občinski svet z odlokom. Odlok začne veljati 15. dan 
po objavi v Elektronskih uradnih objavah Občine Izola.  
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A KNJIGA PRIPOMB  
 
V Knjigi pripomb iz prostorov občinske uprave Občine Izola, Postojnska ulica 3, Izola, je bila zapisana 
1 pripomba.  
Opomba: Podana pripomba je zapisana kot povzetek. 

A-1 PRIPOMBA: G. Edmond Petrovič 

Pripomba je, da cesta, ki je predvidena nad območjem »Oprema«, ni potrebna, saj obstoječe ceste 
zadoščajo potrebam prebivalstva občine Izola in podjetjem, ki v območju delujejo. Nasprotuje izgradnji 
navedene ceste. 

STALIŠČE: Pripomba se ne tiče razgrnjenega prostorskega akta PUP Oprema.   

Cesta nad območjem PUP Oprema je Južna cesta-vzhod (urejena z Lokacijskim načrtom Južna cesta 

– vzhod). Glede na prenovo prostorskih aktov in načrtovanim razvojem poslovnih con (OPPN CMI 

vzhod, Zazidalni načrt Kajuhova Morer, PUP Oprema, CMI jug živilska), glede na pretok prometa na 

severu Izole ter glede na dejstvo, da je v Izolo speljana nova vpadnica, je gradnja Južne ceste-vzhod 

potrebna. Izgradnja Južne ceste-vzhod pomeni razbremenitev Industrijske ceste in tokov skozi mestno 

jedro, s tem da se vodenje prometa vodi direktno do poslovnih con in v smeri zahoda mesta. 

 

 

 
B PRIPOMBE, PREJETE PO POŠTI in ELEKTRONSKI POŠTI ter OSEBNO NA URADU 

Opomba: pripombe so zapisane kot povzetek. 

 
B-1 PRIPOMBA: Ga. Ksenija Božič (zastopnica podjetja LMB, d.o.o.) 

Je mnenja, da je sedaj veljavni PUP Oprema usklajen z občinskimi potrebami in potrebami lastnikov 
nepremičnin v območju, in se ne strinja z načinom izvedbe postopka priprave sprememb prostorskega 
akta, saj bi po njenem mnenju morala Občina v postopek vključiti lastnike nepremičnin že od samega 
začetka razmišljanja o spremembah ter jih ne bi smela pripraviti enostransko brez njihovega 
sodelovanja. Nasprotuje vsaki spremembi PUP Oprema iz leta 2005, ki bi povzročala poslabšanje 
položaja lastnikov nepremičnin v območju. 

Podane so naslednje pripombe, ki so zapisane kot dobeseden prepis: 

- poslabša se urejenost cone in onemogoča realizacijo zastavljenih ciljev v okviru veljavnega PUP-
a, ker se ne realizira projekt planiranega skupnega parkirišča; 

- predvidena prometna rešitev onemogoča izvajanje že obstoječih in delujočih dejavnosti; 

- višina in gabariti objektov so že zaradi konfiguracije terena nesprejemljivi, da ne izpostavimo še 
težav tistih, ki so v skladu z veljavnim aktom svoje objekte že sezidali; 

- sprememba namembnosti zemljišča za parkirišča v gradbeno parcelo za potrebe izgradnje 
plinarne dodatno še zelo degradira celotno območje in zniža vrednost obstoječih nepremičnin. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Lokalna skupnost sprejema prostorske akte na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 

RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/9, 80/10-ZUPUDPP, 43/12-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 

109/12, 76/14-odl. US in 14/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZPNačrt). ZPNačrt v 46. členu določa,  da se 

postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) začne s 

sklepom Župana in objavo v uradnem listu. Javnost (med drugimi tudi lastniki) pa imajo v postopku 

sprejema možnost sodelovati v sklopu javne razgrnitve in javne obravnave dokumenta. Celoten 

postopek sprejema OPPN je reguliran v določbah ZPNačrt. Občina tako za pričetek sprememb in 

dopolnitev oz. za sprejem novega akta ne potrebuje soglasja lastnikov, temveč prostorsko ureja 

področja glede na razvojne, ekonomske, socialne in druge težnje. Prav tako občina pri urejanju 

zasleduje javno korist ter kot dober gospodar ureja lastna zemljišča. V področni zakonih je urejena 

pristojnost občine, da načrtuje prostorski razvoj, opravlja naloge na področju posegov v prostor in 
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graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Ne glede na to je 

Občina Izola sklicala lastnike območja na skupni sestanek ter jih povabila k sodelovanju s svojimi 

predlogi.  

Kar zadeva posamične rešitve, Občina ugodi pripombam v naslednjem delu: 

- predvidena je izvedba bočni parkirnih mest vzdolž Industrijske ceste (razvidno v priloženi grafiki); 

- predvidena je izvedba bočnih parkirišč ob enosmerni cesti ob bivšem poslopju »Interierji« (razvidno v 

priloženo grafiki);  

- umestitev plinarne bo premeščena na drugo lokacijo, na delu območja F1 pa bo občina predvidela 

umestitev parkirnih površin za potrebe območja PUP Oprema;  

- višina objektov E1, E2 in E3 se zmanjša za eno etažo; ponovno se vzpostavi interna cesta; 

- v območju A, B in C se korigira absolutna višina kote venca na 31,30 m; pri pripravi dopolnjenega 

osnutka akta je prišlo do napačnega napisa, ohranijo se višine stavb iz veljavnega PUP-a.  

 

B-2 PRIPOMBA: Ga. Ksenija Božič (zastopnica podjetja LMB, d.o.o.) 

Podana je dodatna pripomba glede sofinanciranja priprave in sprejema sedaj veljavnega prostorskega 
akta PUP Oprema (iz leta 2005). Akt je bil sofinanciran v deležu 59,80% s strani trinajstih lastnikov 
nepremičnin v območju s pogodbo med lastniki in Občino Izola pod št. 350-05-11/2002. Največji 
poudarek akta je bil na prometni ureditvi, ureditvi parkirnih mest in obvezi Občine, da se skupaj uredi 
parkirišče ter omogoči razvoj cone. Mnenja je, da bi morali biti sofinancerji vključeni že pri predlogih 
sprememb obstoječega akta PUP Oprema, ker pa niso bili vključeni in niso pri tem sodelovali, se ne 
strinjajo s predlaganimi spremembami zaradi škode, ki jim jo le-te prinašajo. 

Pripomba je, da se s spremembo PUP Oprema povečuje gostota naseljenosti in se spreminja 
povezovalne poti ter da se z ohlapnostjo določil glede nižanja kriterija potrebnih parkirnih mest 
ustvarja prometne zamaške, ki predvsem avtoprevoznikom v območju onemogočajo gibanje, 
proizvodnim dejavnostim pa onemogočajo dostavo materiala z večjimi transportnimi sredstvi. 

Pripomba je, da predlagane spremembe PUP Oprema ne prinašajo izboljšav temveč prej poslabšanje 
ureditve območja. 

STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva. 

Dejstvo sofinanciranja prostorskega akta ne pomeni, da je občina pri nadaljnjih ureditvah kakorkoli 

vezana na soglasje lastnikov pri spremembah akta. Opis postopka začetka in spremembe akta ter 

sodelovanje javnosti so opisani v točki B1, prav tako spremembe v prometnem režimu.  

Občina mora kot dober gospodar na lastnih zemljiščih prav tako predvideti optimalne rešitve, tudi z 

vidika izkoristka stavbnih zemljišč v poslovnih conah, ki so v občini omejeni. Zato Občina v zadnjem 

času intenzivno spreminja prostorske akte, tudi glede na dejstvo nove mestne vpadnice na vzhodu 

mesta.  

Parkirna mesta se predvidijo kot opisano v točki B-1. Prometni režim ne samo v tem območju, temveč 

tudi v okoliškem območju je načrtovan tako, da prometni tokovi tečejo na najbolj racionalen način, 

seveda pa bo v celoti realiziran, ko bo zgrajena Južna cesta-vzhod.  

 

B-3 PRIPOMBA: G. Romi Gasperini (Hempatia, Romi Gasperini, s.p.) 

Kot lastnik in uporabnik nepremičnine na naslovu Industrijska cesta 11, Izola, je mnenja, da 
predlagane spremembe PUP Oprema zavirajo razvoj poslovanja podjetja, ki se ukvarja s spletno 
prodajo. V prostorih podjetja se izvaja predstavitev izdelkov, obdelava naročil, skladiščenje, odprema 
idr., podjetje zaposluje 8 oseb in ima izjemno rast poslovanja. 

Podane so naslednje pripombe in predlogi: 

- prostorski akt predvideva znižanje maksimalne višine stavbe; predlog je, da se ohranijo višine 
stavb iz veljavnega akta PUP Oprema; 
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- po veljavnem aktu PUP Oprema so predvidena parkirišča, ki bi zadostilo potrebam za parkiranje 
strank, obiskovalcev in zaposlenih; predlog je, da se predvidena parkirna mesta ohranijo v prvotni 
predlagani obliki oz. po sedaj veljavnem PUP Oprema. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Prostorski akt bo predvidel ohranitev višine stavb, kot so določene v veljavnem aktu. Kar zadeva 

parkirišča za zaposlene in obiskovalce, je rešitev opisana v pripombi B1.  

 

B-4 PRIPOMBA: G. Andrej Frančeski (Motomaxx, Andrej Frančeski, s.p.) 

Pripomba je, da se ne strinja s spremembo parkirišča na zahodnem delu območja v parcelo, 

namenjeno gradnji stavb F1 in F2. Mnenja je, da je bil danes veljaven PUP Oprema usklajen z vsemi 

lastniki zemljišč in objektov v območju ter da so se vsi lastniki in Občina Izola strinjali, da je parkirišče 

na zahodnem delu območja izrednega pomena za bodoči razvoj Industrijske cone, saj da so 

manipulacijske površine na lastniških parcelah pred stavbami premajhne. 

Podjetje Motomaxx se srečuje s težavo pomanjkanja manevrskega prostora in prostora za stranke 

pred stavbo, zato je zainteresirano za nakup dela zemljiške parcele št. 2491/1, k.o. Izola. V ta namen 

je podan predlog: 

- poenostaviti dostop do parcele v lasti podjetja Motomaxx št. 2490/19, k.o. Izola, do objekta z ID št. 

stavbe 5411 in do bodočega parkirišča (podana je skica ureditve) 

 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Rešitev glede parkirnih mest je opisana v točki B1. Do parkirnih površin se zariše nov dostop z 

Industrijske ceste.  

Kar zadeva namero po odkupu dela parcele za zaokrožitev lastnega funkcionalnega zemljišča, je 

odkup možen skladno z zakonskimi določili za razpolaganje s premoženjem Občine, po predhodni 

cenitvi parcele.  

 
B-5 PRIPOMBA: Avtoprevoznik Kocjančič Slavko, s.p. 

Podane so pripombe in predlogi: 

a.    v območju naj bo prepovedana dejavnost pridelovanja in skladiščenja nevarnih snovi, 
gradnja objektov za lokalni distribucijski plinovod in gradnja rezervoarjev; 

b.    predlog je, da se v območju dopusti možnost načrtovanja poslovnih apartmajev; 

c.    v določilih o vrstah dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov naj se odstrani kriterij 
postavitve pergole; 

č   v celotnem območju »Oprema Izola« naj bo prepovedana gradnja obrata za distribucijo     

       utekočinjenega plina; 

d.    ukine naj se pogoj za nove stavbe glede minimalne etažnosti P+1 ter pogoj minimalne 
relativne kote venca stavb +7,00 m; 
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e.    ukine naj se vidnost kletnih etaž v notranjem območju E in F, kletne etaže naj bodo 
popolnoma vkopane zaradi naklona terena; 

f.    pripravi naj se grafični prikaz prereza skozi lokacijo, in sicer prečni prerez od Južne ceste – 
vzhod do Industrijske ceste; 

g.    v notranjih ureditvenih območjih A, B in C naj se spremenijo dopustne maksimalne dovoljene 
etažnosti stavb na K+P+2+T(terasa), omogoči naj se servisni dostop in izhod na ravno 
streho; 

h.    v notranjem območju A, B in C naj se ukine maksimalna absolutna višinska kota venca 
+29,30 m, ohrani naj se obstoječa kota venca +31,30 m; 

i.    v notranjem ureditvenem območju E naj se ukine dopustnost maksimalne dovoljene 
etažnosti stavbe K+P+3 in se uvede dopustnost maksimalne dovoljene etažnosti K+P+1; 
ukine naj se možnost povezave stavb E2 in E3; ukine naj se prilagajanje kote pritličja (KP) 
stavb konfiguraciji terena z odstopanjem +/- m; ohrani naj se obstoječi načrt z napajalno 
cesto 1; 

j.    v notranjem ureditvenem območju F naj se ukine celotna gradnja predvidenega območja F 
ter prepoved gradnje plinarne; ohrani naj se obstoječi načrt z napajalno cesto 2; 

k.    predlog je, da se v notranjem ureditvenem območju F načrtuje garažna hiša in uredi zelene 
površine ter drevored; 

l. v določilih o splošnih pogojih za urejanje plinovodnega omrežja naj se prepove in ukine 
gradnja plinarne; 

m.    v grafičnih prikazih naj se odstranijo predlagana vrisana parkirna mesta na lastniških 
parcelah pred vhodi v stavbe in na njihovih manipulativnih površinah; 

n.    ukinejo naj se razširitve stavb E1, E2 in E3. 

STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva.  

k točki a.) Pripombi se ugodi.  

k točki b.) Gradnja poslovnih apartmajev se ne sklada z namembnostjo v prostorskem aktu. Pretežna 

raba planskega območja je proizvodna dejavnost, bivanje v takem območju ni dovoljeno.  

k točki c.) Ni razloga, da bi se prepovedala postavitev pergole; investitor lahko na podlagi predpisov in 

glede na prostorske zmožnosti in projektne rešitve postavlja enostavne, nezahtevne in manj zahtevne 

objekte. 

k točki č.) Umestitev plinarne se zagotovi na drugi primerni lokaciji. 

k točki d.) V občini Izola je ostalo malo površin za poslovne dejavnosti, ki doprinašajo delovna mesta. 

Stavbna zemljišča je z vidika njihovega izkoristka zato potrebno čimbolje izkoristiti, zato je Občina 

načelno proti uporabi stavbnih zemljišč, ki pomenijo majhen izkoristek prostora (prav tako proti 

pritličnim gradnjam, ki večino zunanjih površin uporabijo za parkirišča). Zato je v aktu predvidena 

rešitev z določenim minimalnim izkoristkom zemljišča.  

k točki e.) Pripomba se ne upošteva. Glede na konfiguracijo terena in tehnične rešitve se investitor 

sam odloči, ali želi imeti klet popolnoma vkopano ali se kletni prostori nahajajo do max. 1,4 metra nad 

zemeljsko površino.  

k točki f.) Izdelan bo prerez glede na popravljeno stanje – stavbe E1, E2 in E3 se znižajo za eno 

etažo.  

k točki g.) V območjih A, B, C se dovoljuje etažnost K+P+2 (dovoljen je izhod na teraso pod pogojem, 

da se nahaja izpod maximalne višine). 

k točki h.) Pripomba se upošteva. Korigira se maksimalna absolutna kota venca + 31,30 m. 

k točki i.) Pripomba se delno upošteva. Stavbam E1, E2 in E3 se zniža etažnost na K+P+2.  

k točki j.) Pripomba se delno upošteva. Parkirišča bodo predvidena na območju F1, medtem ko 

zazidava na območju F2 ostaja. Podrobneje o dodatni izvedbi parkirnih mest v točki B-1. 

k točki k.) Pripomba se delno upošteva. V območju F1 se predvidi ureditev parkirišč. 

k točki l.) Pripomba se upošteva. Obrat plinarne se predvidi na drugi lokaciji.  
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k točki m.) Parkirne površine v dopolnjenem osnutku akta so zarisane samo idejno. 2. točka 28. člena 

(Mirujoči promet) določa, da so površine za manipulacijo in mirujoči promet lahko oblikovane tudi 

drugače; slednje pomeni, da investitor na idejne prikaze iz grafičnega dela ni vezan, je pa zavezan k 

načrtovanju teh določil skladno z določili odloka.  

k točki n.) Pripomba se delno upošteva. Stavbe E1, E2 in E3 se zmanjšajo kot opisano v točki B-1.  

 

B-6 PRIPOMBA: Alen Pušpan 

Podaja pripombe in predloge kot delni lastnik parcel na območju cone A in cone D in kot zainteresiran 
občan. 

Pripombe podaja v obliki grafičnih prikazov z vzdolžnimi in prečnimi prerezi skozi območje tako z 
vidika danes veljavnega PUP Oprema kot tudi z vidika predlaganih sprememb PUP Oprema. Poleg 
prikazov, ki so priloženi, so podane tudi pisne pripombe: 

- predvideno parkirišče in Cesta 2 po danes veljavnem aktu PUP Oprema sta nujna za delovanje in 
razvoj obstoječe cone; 

- gabariti predlaganih sprememb zakrijejo obstoječe stavbe, ker ni odmikov, ni svetlobe, ni zelenja, 
ni urgentnih poti in ni parkirišč; v celoti degradirajo obstoječ prostor in dober veljaven PUP 
Oprema 2005; 

- predlagan novi gabarit sklenjene stavbe E2 in E3 popolnoma zakrije preostalo območje 
»Oprema«; nov višinski gabarit stavb presega obstoječega za 7,0 m; 

- predviden odmik, ki znaša 6 metrov, med predvideno stavbo E1 in D1 popolnoma zasenči 
obstoječe stanje; ni napajalne ceste, zato je onemogočena urgenca, ni svetlobe in zelenja ter ni 
parkirišč; takšen predlog je nestrokoven in nedopusten; 

- nedopustna je predvidena višina stavbe E1, ki znaša 13,0 m, stoječe na 6,0 m višjem nivoju od 
nivoja obstoječih stavb, kar predstavlja 19,0 m visoko stavbo nad obstoječim nivojem, ki je 3,0 m 
odmaknjena od parcelne meje. 

Splošna pripomba je, da predlagane spremembe ogrožajo tako prostor kot lastnike zemljišč. 

Podan je predlog, da se uredi funkcionalno zemljišče na zahodni strani stavbe A in D, in sicer tako, da 
se povzame obstoječe stanje oziroma uskladi z dejanskim stanjem na terenu. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva 

- ohrani se notranja napajalna cesta (dvosmerna);  

- stavbe E1, E2 in E3 se znižajo za eno etažo;  

- ureditvena situacija sledi dejanskemu stanju, kjer je to mogoče, pri bodočih ureditvah pa je 

potrebno upoštevati danosti prostora in teren ter racionalizirati rešitve.   
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D JAVNA OBRAVNAVA 
 
Skladno z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in javni obravnavi okoljskega poročila in dopolnjenega 
osnutka Sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje »Oprema« v 
Izoli (skrajšano Spremembe in dopolnitve PUP Oprema) (Ur. objave OI, št. 17/2016) je javna 
obravnava okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka prostorskega akta potekala dne 25. 10. 2016 
v prostorih Kulturnega doma v Izoli s pričetkom ob 16:30. 
 
Prisotni: predstavnici Občine Izola Vesna Vičič in Nataša Lovrečič, predstavnika načrtovalec akta 
Simon Bubola in Uršula Koren, predstavnica izdelovalca okoljskega poročila Alenka Markun 
 
Ostali prisotni: Mitja Božič in Ksenija Božič (LMB, d.o.o.), Alen Pušpan, Andrej Frančeski (Motomaxx), 
Romi Gasperini (Lifedrop, d.o.o.), Lucijan Favento (Nautic service, d.o.o.), Slavko Kocjančič in Tadeja 
Kocjančič (Avtoprevoznik Kocjančič Slavko, s.p.), Željko Radulovič, Vinko Gregorič (KS Livade). 
 
Predstojnica Urada za urejanje prostora, ga. Vesna Vičič, je uvodoma predstavila vse sodelujoče v 
postopku priprave prostorskega akta, prisotni predstavnici občine kot pripravljavca akta Vesno Vičič in 
Natašo Lovrečič, predstavnika načrtovalca akta Epik, d.o.o., Koper, g. Simona Bubolo in go. Uršulo 
Koren, ter predstavnika izdelovalca okoljskega poročila Marbo okolje, d.o.o., Lesce, go. Alenko 
Markun. 
 
Ga. Vičič je posredovala kratek pregled dosedanjih aktivnosti pri pripravi akta in obrazložila namen 
trenutne faze postopka oz javne obravnave v okviru javne razgrnitve, ki poteka v času od 12. 10. do 
11. 11. 2016. V tej fazi postopka se zberejo vse podane pripombe k dopolnjenemu osnutku akta, 
naknadno se pripravi stališča do podanih pripomb, ki jih obravnava tudi delovno telo OS (Odbor za 
okolje in prostor), ki jih nazadnje sprejme župan. O sprejetih stališčih bo občina obvestila lastnike 
nepremičnin v območju obravnave, ki so se javne obravnave udeležili in podali pripombe. Stališča do 
podanih pripomb bodo objavljena tudi na spletni strani Občine Izola. 
 
Predstavnica izdelovalca prostorskega akta ga. Koren je nato predstavila zasnovo prostorske ureditve 
območja oziroma predvidene spremembe z vidika veljavnega prostorskega akta, prikazala območja 
obstoječe in nove pozidave, dostope ter določbe odloka o površinah, namenjenih za mirujoči promet. 
 
Nadalje je ga. Vičič predala besedo ge. Markun, predstavnici izdelovalca okoljskega poročila, ki je 
povedala, da je v skladu z odločbo Ministrstva treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje zaradi 
umeščanja dejavnosti podjetja Butan plin, d.d., v to območje. Glede na to okoljsko poročilo presoja le 
vplive na okolje prostorske ureditve, ki predvideva umestitev skladišča za utekočinjen plin podjetja 
Butan plin, d.d. V kolikor se bo gradnja skladišča Butan Plina realizirala, se bo tak obrat glede na 
predvidene kapacitete skladišča razvrščal med manjše obrate vira tveganja. Okoljsko poročilo 
ocenjuje le, ali je v skladu s področnimi predpisi umestitev takšnega obrata na konkretno lokacijo 
dopustna ter sprejemljiva za okolico in občutljive objekte, kot so to stanovanja. 
 
Vesna Vičič je nato povabila sodelujoče k razpravi in podaji pripomb, na katere odgovori bodo podani 
v stališčih do pripomb, ki jih sprejme župan, in bodo posredovana tudi vsem, ki so pripombe podali. 
Predlogi in pripombe, podani na javni obravnavi, se bodo obravnavali v sklopu izdelave predloga 
Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP Oprema, do njih bo občina sprejela (zavzela) stališča. 
Prisotne je opozorila, da se javna obravnava zvočno snema. 
 
Predstavnica Občine je prisotne tudi obvestila, da lahko do izteka roka javne razgrnitve in sicer 
vključno do 11. 11. 2016 na razgrnjeno gradivo podajo pripombe in predloge, tako da jih vpišejo v 
knjigo pripomb na mestu razgrnitve, jih pisno posredujejo na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
Izola, ali pa pošljejo po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:posta.oizola@izola.si
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POVZETEK PREDLOGOV IN PRIPOMB Z JAVNE OBRAVNAVE, PODANIH USTNO NA ZAPISNIK: 

 

D-1 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Pripomba je, da v grafičnih prikazih ni prikazanih prerezov skozi območje, iz katerih bi se jasno videli 
višinski gabariti predvidenih stavb, saj so le-te previsoke. Predlog je, da se pripravi shematske prereze 
skozi območje, preko ureditvenih območij A, D1, E1, in F2, D1, D2, ter se prikaže medsebojne odmike 
med stavbami. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva. 

Pripravijo se prerezi, upoštevaje nižje stavbe E1, E2 in E3.   

 

D-2 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Pripomba je, da so v predlagani spremembi PUP Oprema kote venca stavb A, B1, B2 in C nižje za 
2,0 m od kot venca v danes veljavnem PUP Oprema. Vprašanje je, ali so stavbe, ki so se zgradile po 
veljavnem PUP-u, posledično črne gradnje. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Kote vencev stavb A, B1, B2 in C se uskladijo s kotami iz sedanjega akta. Ne glede na to (novi) 

prostorski akt ne more veljati retrogradno oz. ne more vzpostaviti lastnosti črne gradnje objektom, ki 

so zgrajeni skladno z izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem.  

 

D-3 PRIPOMBA: G. Željko Radulovič 

Pripomba je, da mu je zaradi znižanja maksimalne višine stavbe narejena škoda. Zato predlaga, da 
kote venca (višina stavbe) ostanejo takšne, kot veljajo danes (po veljavnem PUP Oprema). 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Stališče obrazloženo k pripombi D-2. 

 

D-4 PRIPOMBA: Ga. Tadeja Kocjančič 

Postavi vprašanje, ali je vprašljiva pridobitev uporabnega dovoljenja, če se bodo spremembe in 
dopolnitve PUP Oprema sprejele v času, ko bo stavba še v gradnji, torej še ne bo zgrajena. 

STALIŠČE: Uporabno dovoljenje za gradnjo se pridobiva skladno z določili, ki so veljala v času 

izdanega gradbenega dovoljenja.  

 

D-5 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Zanima ga razlog, zaradi katerega je Občina Izola začela s pripravami sprememb obravnavanega 
akta, in sicer brez njihovega vedenja oziroma brez njihovega soglasja. Mnenja je namreč, da so 
lastniki nepremičnin, ki so sofinancirali pripravo sedaj veljavnega akta PUP Oprema, delno tudi njihovi 
lastniki in imajo zato pravico do sodelovanja pri njegovi morebitni spremembi. Z obstoječim, torej 
veljavnim, aktom so sicer zadovoljni. 

STALIŠČE: Odgovor je podan v točki B-1.  

 

D-6 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Pripomba je, da je Občina s predlaganimi rešitvami, predvsem z izbrisom predvidenih parkirišč na 
zahodni strani območja, onemogočila razvoj obstoječim lastnikom nepremičnin. 

STALIŠČE: Odgovor glede predvidenih parkirišč obrazložen v točki B-1.  

 

D-7 PRIPOMBA: G. Željko Radulovič 
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Pripomba je, da je obstoječih parkirnih mest v območju premalo in da brez površin, namenjenih za 
parkiranje, danes ni možno graditi in ni možno izvajati dejavnost. 

Pripomba je, da mu kot lastniku zemljišča v površini 1100 m2 prostorski akt dopušča možnost gradnje 
stavbe, visoke 12 m, ostane pa premalo površine za ureditev parkirnih mest. Temu je bilo namenjeno 
predvideno parkirišče na zahodni strani območja. Pripomba je, da brez parkirišča ne morejo izvajati 
dejavnosti. 

Pričakuje od Občine Izola, da jim ne vzame tistega, kar so že pridobili, temveč jim pomaga. 

Podan je predlog, da Občina uvede oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo garaže. 

Predlog je, da se ohranijo določila in ureditev parkirišča na zahodni strani območja. 

STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva.  

Parkirne površine se zagotovijo kot obrazloženo v točki B-1. 

Prav tako se za gradnjo kletnih etaž ne odmeri komunalnega prispevka.   

Rešitve za predvidena parkirišča so obrazložena v točki B-1.  

 

D-8 PRIPOMBA: Ga. Tadeja Kocjančič 

Pripomba je, da se lastniki nepremičnin strinjajo s členom veljavnega PUP Oprema o parkiriščih, in 
sicer s 4. in 8. točko 17. člena. Želijo, da tako ostane. 

Podana je pripomba, da tako, kot so parkirišča narisana na lastniških parcelah pred vhodom v 
mehanično delavnico v stavbi B2, jih dejansko ne morejo urediti, ker se tam vrši vstop in izstop 
tovornih vozil v mehanično delavnico. 

STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva.  

Rešitev za parkirne površine je opisana v točki B-1.  

 

D-9 PRIPOMBA: G. Lucijan Favento 

Pripomba je, da so danes predvidena parkirišča na zahodni strani območja nujna, ker površino pred 
delavnico nujno potrebujejo kot manipulativne površine, zato ni prostora za parkirna mesta.  

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Rešitve za predvidena parkirišča so obrazložena v točki B-1.  

 

D-10 PRIPOMBA: G. Andrej Frančeski 

Pripomba je, da je bil dogovor z Občino Izola (v času, ko se je sprejemal danes veljavni PUP 
Oprema), da se na parceli, kjer sta predvideni stavbi F1 in F2, uredi javno parkirišče in da bi lastniki 
imeli možnost ta parkirna mesta odkupiti ter tako imeli realno možnost pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Če teh parkirišč ni, se onemogoča razvoj celotni coni v smislu nadgradnje obstoječih stavb. 

STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva.  

Rešitev glede predvidenih parkirišč je opisana v točki B-1.  

 

D-11 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Pripomba je, da se je z umestitvijo stavb F1 in F2 ukinila napajalna cesta, ki bi povezovala Industrijsko 
cesto z bodočo Južno cesto-vzhod ter parkirišča, ter z umestitvijo E1, E2 in E3 še napajalno cesto, 
brez katere ni možna komunikacija med stavbami v coni. Brez napajalnih cest ni funkcionalnosti, 
preglednosti in dostopnosti območja. 

Pripomba je, da je pozidanost območja prevelika, da so odmiki med novimi in obstoječimi stavbami 
premajhni (le 6,0 metrov), da so nove stavbe višje od obstoječih (E1, E2 in E3) za eno etažo in hkrati 
postavljene višje na terenu, temu sledi, da je kota venca pri stavbah E višja od kote venca stavb D za 
6 metrov, kar je preveč. Pripomba je, da stavbe v območju D nimajo prostora, zraka, svetlobe; stavba 
D1 je stisnjena v kot. 

Pripomba je glede možnosti združitve stavb E2 in E3, ker tako postane prevelika in predolga stavba. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva. 
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Odgovor je podan v točki B-1.  

 

D-12 PRIPOMBA: Ga. Tadeja Kocjančič 

Pripomba je, da predlagana sprememba PUP Oprema znižuje koto venca obstoječim stavbam z 31,30 
metra na 29,30 metra. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Korigira se višina kote venca na 31,30 m.  

 

D-13 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Pripomba je, da število parkirišč, narisanih v grafičnih prikazih, absolutno ne zadošča predvidenim 
gabaritom stavb oziroma so premajhna. 

Podana je pripomba, da vhode in izhode v kletne etaže, kot so predlagani, ni možno izvesti. Točne 
lokacije vhoda v kletne etaže niso podane. 

Želi imeti ime in priimek osebe, ki bo odgovarjala za nastalo škodo, če se bodo takšne spremembe 
zgodile. 

STALIŠČE: Možnost izvedbe vhoda v kletne etaže sprojektira odgovorni projektant, skladno z 

možnostmi posamezne gradnje in objekta. Natančne rešitve za posamezni objekt se predvidijo v 

projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, prostorski akt je podlaga za izdajo le-tega.  

 

D-14 PRIPOMBA: Ga. Tadeja Kocjančič 

Se ne strinja z umestitvijo plinarne v tako pozidano območje in podaja pobudo, da na območju F1 in 
F2 ostane parkirišče. Vztraja pri izvedbi PUP Oprema iz leta 2005. 

Zanima jo, kakšni so načrti za zemljišče obstoječe plinarne. 

STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva.  

Rešitev glede parkirnih površin je opisana v točki B-1.  

 

D-15 PRIPOMBA: G. Željko Radulovič 

Predlogi so, da parkirišča ostanejo na zahodni strani območja, da nove stavbe (D in E) ostanejo 
takšne, kot so v veljavnem PUP Oprema ter da se uvede oprostitev plačila komunalnega prispevka za 
gradnjo garaže. 

STALIŠČE: Pripomba se delno upošteva.  

Rešitev glede parkirnih površin je opisana v točki B-1. Stavbe E1, E2 in E3 se znižajo za eno etažo, 

odmik stavb D1 in D2 od parcelne meje se poveča na min. 4 m.  

 

D-16 PRIPOMBA: G. Vinko Gregorič (KS Livade) 

KS Livade se ne strinja s spremembami, ker niso usklajene z interesi lastnikov nepremičnin. Želi, da 
se interesi Občine in lastnikov uskladijo, ker se bo samo tako usklajene rešitve vneslo v predlog za 
spremembe in dopolnitve. 

Strinja se, da se uredi krožišče oziroma vpadnica in realizira podaljšek Južne ceste, ker je sedaj 
zaradi novih prometnih tokov preobremenjena Industrijska cesta mimo tovarne Droga ter prihaja do 
zastojev na križišču med Kajuhovo in Industrijsko cesto. Le-ta ne prenese vsega prometa s Kort, 
Jagodja, Livad. 

STALIŠČE: Občina je že pred javno obravnavo akta sklicala lastnike območja, da podajo svoje 

mnenje in pripombe. Prav tako v fazi postopka priprave stališč do pripomb Občina spreminja nekatere 

rešitve dopolnjenega osnutka akta glede na podane pripombe, s ciljem doseči kompromis med lastniki 

in ureditvijo, ki jo je predvidela Občina.  
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D-17 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Nasprotuje dopustitev dejavnosti plinarne (obrata za skladiščenje in distribucijo utekočinjenega plina) 
v območju, ker je premajhno in ni požarno varno. Predlog je, da se tovrstna dejavnost na tem območju 
onemogoči. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Investitor bo za dejavnost plinarne iskal drugo primerno lokacijo.  

 

D-18 PRIPOMBA: Ga. Tadeja Kocjančič 

Postavi vprašanje, kakšen namen ima Občina Izola z obstoječo lokacijo skladišča (plinarne) Butan 
plina in zakaj plinarna ne ostane na obstoječi lokaciji. 

STALIŠČE: Lokacija plinarne in njena morebitna selitev je v pristojnosti odločanja Butan plina, d.o.o., 

in ne v pristojnosti odločitev Občine. Občina lahko samo s prostorskim aktom predvidi lokacijo za 

plinarno, poslovne odločitve pa so v domeni investitorja (nakup parcele, postavitev obrata itd..) 

 

D-19 PRIPOMBA: G. Alen Pušpan 

Poda predlog, da je na Odboru za okolje in prostor, ko bodo obravnavali stališča so pripomb, prisoten 
tudi predstavnik lastnikov cone »PUP Oprema«. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Odbor za okolje in prostor deluje javno, zatorej so lahko na sejo po predhodnem dogovoru vabljeni 

tudi lastniki (oz. predstavnik lastnikov).  

 

D-20 PRIPOMBA: G. Željko Radulovič 

Poda predlog, da se dopusti možnost uvoza v garažo pod ploščadjo v območju B1. 

STALIŠČE: Pripomba se ne upošteva., saj so tam predvideva parkirišča ob Industrijski cesti.  

 
Ob koncu obravnave je g. Alen Pušpan, lastnik nepremičnin v območju PUP Oprema, predstavnici 
Občine predal dokument s pripombami in predlogi v pisni obliki v imenu nekaterih lastnikov 
nepremičnin na območju, in sicer: Alen Pušpan, Andrej Frančeski, Romi Gasperini, Mitja Božič in 
Ksenija Božič, Željko Radulovič, Slavko Kocjančič in Tadeja Kocjančič, Lucijan Favento. 
 
 
 
 
 

POVZETEK PREDLOGOV IN PRIPOMB Z JAVNE OBRAVNAVE, PODANIH V PISNI OBLIKI: 

 
D-21 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Lastniki obstoječih stavb v območju imajo težavo zaradi premajhnega števila parkirišč na svojih 
parcelah, kar je danes veljavni PUP Oprema to rešil z načrtovanjem javnega parkirišča na zahodni 
strani (17. člen PUP Oprema). PUP Oprema namreč dopušča dozidave in nadzidave obstoječih stavb, 
kar zahteva dodatne površine za mirujoči promet. Po predlaganih spremembah PUP Oprema sta 
namesto parkirišča na zahodni strani območja urejanja med napajalno cesto 2 in območji A in D 
načrtovani stavbi F1 in F2. Odvzeta jim je možnost zagotavljanja dodatnih parkirnih mest, kot določa 
4. odstavek 17. člena veljavnega PUP Oprema, kjer je zapisano, da je možno zagotoviti dodatna 
»parkirna mesta na javnih ali zasebnih površinah znotraj območja urejanja, če od objekta niso 
oddaljena več kot 200 metrov.« S tem  jim je bila odvzeta možnost širitve svojih objektov in dejavnosti. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Rešitev glede parkirnih površin je opisana v točki B-1. 
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D-22 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Zanima jih, zakaj Občina ni povabila lastnike nepremičnin na razgovor takoj, ko je pristopila k 
spremembam akta, temveč jih je obvestila šele, ko je bila sprememba akta že pripravljena in 
neusklajena s sosednjimi zemljišči. 

STALIŠČE: Postopek sprejema prostorskega akta je opisan v točki B-1.  

 

D-23 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Pripomba je, da so vsa parkirna mesta za stavbe A, B1, B2, D1, D2 narisana na lastniških parcelah 
pred vhodi v stavbe in na njihovih manipulativnih površinah. Ponekod (primer mehanične delavnice v 
B2) dejansko ni možno izvesti parkirna mesta pred stavbo, ker je prostor namenjen vhodu in izhodu 
tovornih vozil. 

Pripomba je tudi, da je možnost parkiranja v pritličju stavb le delno izvedljiva, v primeru nekaterih 
dejavnosti, ki se izvajajo lahko samo v pritličju in ne v nadstropju, to namreč ni možno (npr. servis 
motorjev, popravila tovornih vozil). 

STALIŠČE: Parkirne površine v dopolnjenem osnutku akta so zarisane samo idejno. 2. točka 28. 

člena (Mirujoči promet) določa, da so površine za manipulacijo in mirujoči promet lahko oblikovane 

tudi drugače. Slednje pomeni, da investitor na idejne prikaze iz grafičnega dela ni vezan. 

V okviru danih možnosti je odločitev investitorja, kako glede na svojo dejavnost in potrebe sprojektira 

parkirne površine iz podzemne etaže.  

 

D-24 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Pripomba je, da se znižuje kota venca na stavbah A, B, C in D za 2,0 metra, in sicer z obstoječe 
(veljavne in dopustne po veljavnem PUP Oprema) 31,30 m na novo koto venca, ki znaša 29,30 m. 
Njihovo mnenje je, da bodo stavbe, zgrajene po veljavnem PUP-u, postale »črne gradnje«, ter da se 
ostalim lastnikom s tem povzroča poslovna škoda in niža vrednost nepremičnin. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Odgovor v točki D-2.  

 

D-25 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Pripomba je, da je gradnja predvidene plinarne (obrat za distribucijo plina) na območju F1 
nesprejemljiva v obstoječem prostoru, ker: 

- objekt v celoti zavzame površino, namenjeno nujno potrebnim parkirnim mestom,  

- ogroža okolico (eksplozivna cona je cca. 105 m), 

- ukrepov za varnost območje ne morejo izvesti na lastni parceli, ker je premajhna, 

- program ne zagotavlja požarne varnosti zaradi nedostopnosti, 

- prekomerno onesnažuje okolico; 

- program znižuje vrednost prostora. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Odgovor v točki B-1.  

 

D-26 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Pripomba je, da je gradnja stavb F1 in F2 kot načrtovana neugodna, ker: 

- objekta v celoti zavzameta površino, namenjeno nujno potrebnim parkirnim mestom,  

- predlagani višinski gabariti in neposredno bližina stavb (3 m) znižuje kvaliteto dela v sosednjih 
stavbah (osončenost, zračnost, veduta …), 

- program ne zagotavlja požarne varnosti zaradi nedostopnosti. 
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STALIŠČE: Odgovor v točki B-1. Požarna varnost je obravnavana v 41. členu Odloka, za kar je 

pristojni nosilec urejanja prostora podal smernice, kar je v Odloku upoštevano. Požarna varnost pa se 

predvidi tudi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 

D-27 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Ne strinjajo se z ukinitvijo napajalne ceste 1 in 2, ki omogočajo napajanje in servisiranje območja, 
urejenega po veljavnem prostorskem aktu ter povezujejo Industrijsko cesto in bodočo Južno cesto – 
vzhod. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Napajalna cesta 1 se ponovno vzpostavi (razvidno v priloženi grafiki).  

 

D-28 PRIPOMBA: Lastniki na območju PUP Oprema Izola 

Pripomba je, da so predvidene stavbe E1, E2 in E3 prevelike oziroma da razširitev navedenih stavb 
ukinja napajalno cesto 1, ki se tako neposredno približajo lastniškim parcelam. Slednje in možnost 
povezave stavb E med seboj po njihovem mnenju degradira celotno območje PUP Oprema. 

Pripomba je tudi, da so višinski gabariti predvidenih stavb v območju E previsoki, saj presega 
obstoječe višine stavb za celo etažo. S tem se obremenjuje prostor in znižuje kvaliteto dela v 
obstoječih stavbah (osončenj, zračnost, veduta). 

Pripomba je, da za predvidene parkirne prostore v kletni etaži za stavbe E1, E2 in E3 ni nakazanih 
rešitev vstopa in izstopa. 

Pripomba je, da so stavbe E1, E2 in E3 locirane na samo lastniško mejo, s čimer se ne strinjajo in ne 
soglašajo. So mnenja, da bodoči investitor ne bo mogel pridobiti gradbenega dovoljenja, ker ne bo 
pridobil njihovih soglasij. 

Pripomba je, da stavbe v območju E nimajo načrtovanih parkirnih mest, kar bo dodatno zmanjšalo 
možnost parkiranja v območju. 

Predlog je, da se prikaže možnosti parkiranja za vse nove, predvidene stavbe, hkrati pa tudi površine 
za parkiranje, predvidene za lastnike nepremičnin po danes veljavnem PUP Oprema. 

Splošna pripomba je, da predlagane spremembe obremenijo območje s prenasičeno gradnjo, da akt 
ne prikazuje nujno potrebnih rešitev parkiranja in da se nespoštljivo pozidajo vse zelene površine. 

STALIŠČE: Odgovor v točki B-1.  

 

Javna obravnava je bila zaključena ob 17:45. 
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E PRIPOMBE, PODANE V OBRAVNAVI NA SEJI ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR  
 
Odbor za okolje in prostor je dne 27. 6. 2016 na 8. redni seji obravnaval dopolnjen osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli (prva 
obravnava, za javno razgrnitev) in podal naslednje pripombe in predloge:  
 
E-1 PRIPOMBA 

Predlog je, da naj bo težnja k ureditvi parkirnih mest v podzemnih etažah ter da naj se določila glede 
parkirišč še enkrat preverijo in eventualno natančneje opredelijo. 

STALIŠČE: Prometne rešitve so obrazložene v točki B-1.  

 

E-2 PRIPOMBA 

Predlog je, da naj se upošteva možnost vzpostavitve sistema za zbiranje meteorne vode in njeno 
ponovno uporabo za potrebe splakovanja sanitarij, čiščenja, zalivanja okolice ipd. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Določilo o zbiranju meteorne vode se kot opcija doda v tekstualni del odloka (31. člen Odloka).  

 

E-3 PRIPOMBA 

Predlog je, da naj se območje opredeli bolj kot poslovno in manj industrijsko. 

STALIŠČE:  V družbenem planu je določena proizvodna dejavnost tega območja, z izvedbenim aktom 

tega ne moremo izničiti. Je pa v predloženem odloku določeno, da poleg proizvodne lahko umeščamo 

tudi druge poslovne dejavnosti (2 odstavek 7. člena Odloka). 

 

E-4 PRIPOMBA 

Predlog je, da naj se strehe objektov načrtujejo ravne oziroma takšne, da ne bodo imele  
industrijskega videza. 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

V aktu so predvidene ravne strehe oz. strehe z minimalnim naklonom (do 5%).  

 
 
 
 
F PRIPOMBE, PODANE V 1. OBRAVNAVI NA 17. SEJI OBČINSKEGA SVETA  

V prvi obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli (5. točka na 13. redni seji Občinskega sveta občine 
Izola dne 30. 6. 2016) je bila podana ena (1) pripomba oziroma predlog.  
 
F-1 PRIPOMBA: G. Alojz Zorko 

Podan je predlog, da se poišče druga lokacija za gradnjo obrata za distribucijo utekočinjenega plina 
(plinarne). 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.  

Odgovor v točki B-1.  

 

 

 

Pripravili: 

Epik konzultiranje, d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2, Koper 

Urad za urejanje prostora Občine Izola 

 


