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OPOMBA:
Vse spremembe in dopolnitve elaborata so označene z modro barvo!
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1. UVODNE OBRAZLOŽITVE

Investitor želi na območju veljavnega odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje
občine Izola (Ur. Objave PN, št. 35/89, Ur. Objave občine Izola, št. 12/03, Ur. list RS, št. 112/04,
Ur. Objave občine Izola 24/04, Ur. List RS št. 76/08, Ur. Objave Občine Izola št. 10/12 in
16/2014) kjer je predvidena VI. PLANSKA CELOTA 13 - Kode-Medoši, notranje ureditveno
območje Sl 3/7D- Medoši , v ureditveni enoti S13/7D1 - potencialni prostor za pozidavo ,
zgraditi oljarno za pridobivanje olivnega olja iz oljk in tako rešiti prostorski problem svoje
dopolnilne dejavnosti.

Po veljavnem PUP-u (Posebna merila in pogoji za ruralno območje planskih celot 7,8,9,11,12 in
13 za podeželje občine Izola) je v notranje ureditveni enoti Sl 3/7D1 - potencialni prostor za
pozidavo, možna gradnja pomožnih in začasnih objektov.

Investitor želi na parceli št. 2287/13 , k. o. Dvori nad Izolo ( površina parcele 621 m2 ) zgraditi
oljarno za pridobivanje olivnega olja iz oljk z opravljanjem storitve stiskanja oljk (SKD 10.410
Proizvodnja olja in maščob) za kar je pridobil 21.9.2018 Dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti kmetiji s strani UE Izola in tako rešiti prostorski problem svoje dopolnilne dejavnosti,
ki jo trenutno opravlja v prostorih stanovanjske hiše na parceli št. 2280 k.o. Dvori nad Izolo.

Glede na potrebe investitorja bi svojo dopolnilno dejavnost razširil na sosednje zemljišče v
njegovi lasti (št. 2287/13 , k . o. Dvori nad Izolo) z gradnjo novega objekta , ki bi mu omogočil
povečanje obsega dejavnosti na 1 500kg oljk/uro v obratovalni sezoni (november in oktober).

Investitor meni, da je nameravana gradnja, takšna, da izpolnjuje pogoje za individualno
odstopanje od PUP-a ter aktivacije zemljišča v njegovi lasti, ki ni v uporabi, zato je naročil
elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PUP-a (131. člen ZUreP-2, Ur.I., št.
61/2017).
Namen lokacijske preveritve je preveritev in utemeljitev skladnosti odstopanja od PUP-a
občine Izola z določbami 129.člena ZUrep-2.
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Slika 1: PMkaz območja lokacijske preveritve
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Slika 2: Prikaz notranjega ureditvenega območja SĄЗR- Medoši in ureditvene enote S13/7D1-
potencialni prostor za pozidavo
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2. OPREDELITEV NAMERAVANEGA POSEGA

Območje veljavnega PUP-a občine Izola, notranje ureditveno območje S13/7D - potencialni
prostor za pozidavo , ureditvena enota S13/701 , obsega zemljišča s parcelnimi številkami št .:
2346,2348,2355,2356,2287/14,2287/8,2287/7,2287/4, 2287/2,2793,2284,2294/2,2295,
2294/1,2296,2297,2298, 2286, 2793,2287/6,2287/11,2287/12, 2287/13, 2287/10, vse k,0.
Dvori nad Izolo.

Nameravana gradnja je predvidena na parceli št . 2287/13 , k. o. Dvori nad Izolo in sicer severno
od obstoječe stanovanjske hiše v lasti investitorja v kateri opravlja tudi dopolnilno dejavnost
pridelave olivnega olja iz oljk.
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Slika 3: območje ureditvena enota Sl 3/701 in parcela s predvideno gradnjo št. 2287/13, k.о.
Dvori nad Izolo.
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Slika 4: Pogled na obstoječo parcelo in stanovanjsko hišo (desno) v lasti investitorja, št.
2287/13, k.о. Dvori nad Izolo

Obravnavana parcela za gradnjo se nahaja na južnem delu naselja Korte nad Izolo.
Obravnavano območje obsega parcelno št. 2287/13, k.o. Dvori nad Izolo, ki je v naravi travnik in
vrt. Teren je ravninski v dveh terasah. Na SZ parcelo omejuje zemljišče lokalne ceste s par. št.
2793, k.o. Dvori nad Izolo, na SV strani parcela meji na parcelo z nasadom oljk, na JV strani na
travnike in njive, ter na JZ strani na pozidano zemljišče in travnik.

OPIS NAMERAVANE GRADNJE OBJEKTA OLJARNE
Opis variantne rešitve 01 (Slika 5) nameravane gradnje objekta, ki sledi v nadaljevanju, je
informativne narave. Možna je tudi drugačna lega, velikost, tloris, višina, oblika, zunanja
ureditev, konstrukcija in materiali tako, da se upošteva splošne pogoje PUP za podeželje
Občine Izola (Ur. objave občine izola śt. 35/89) in je skladno s trajno načrtovano ureditvijo
v prostorsko izvedbenem aktu, skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja
občine ter skladno s pravnimi režimi ( npr. variantna rešitev 02 - Slika 6).

OPIS
Investitor namerava na parceli št. 2287/13, k.o. Dvori nad Izolo zgraditi oljarno, oporne zidove in
parkirišče za osebna vozila ter tako rešiti prostorski problem svoje dopolnilne dejavnosti.
Obravnavano območje bo na novo načrtovano tako, da v največji meri izkorišča mikro danosti
parcele in zagotavlja maksimalno izkoriščenost glede na investitorjeve potrebe. Uvoz na parcelo
bo na severnem vogalu parcele. Novi objekt Oljarne bo lociran tako, da dostava poteka
nemoteno do objekta. V objektu bo potekala mehanska predelava oljk z mletjem in stiskanjem,
brez segrevanja. Predvidena so 3 parkirišča za osebna vozila. Dostavna vozila se bodo
ustavljala na platoju ob objektu.
Objekt bo zasnovan kot pravokotna podolgovata stavba. Po višini bo objekt obsegal klet in
pritličje. Kletni del, ki je vkopan, je predviden za zbiranje mokrega dela odpadkov ali meteorne
vode, pritličje pa bo v celoti namenjeno mehanskim postopkom predelave oljk s stroji.
Po pretežnem namenu se bo objekt klasificiral kot industrijska stavba.
Oblikovno bo nov objekt pravilnih pravokotnih oblik, ki sledi iz funkcionalne zasnove prostora.
Fasada bo narejena montažno kot kovinski sendvič v horizontalnih pasovih ali zidana stavba s
klasičnim ometom ter odprtinami-vrati za osebni prehod in dostavo ter posamičnimi odprtinami-
steklenimi površinami za svetlobo in tehnologijo. Barva fasade in cokla bo v naravnem
pastelnem tonu, ki ne bo izstopala iz okolice.
Stavbno pohištvo objekta bo aluminijasto, s termopan zasteklitvijo.
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, Slovenija, telefon: 05 99 21 862, e-mail andrej@copic.si
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, matična številka: 3329704000, ID št. za DDV: S188528472
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Streha objekta bo dvokapnica v naklonu 19° z žlebovi krita s kovinskim strešnim panelom
polnjenim s toplotno izolacijo. Zgornji sloj kritine bo v izgledu korcev in bo sledila barvi korcev
(opečnata-rjavkasto rdeča) v nekričeči mat izvedbi. Na vzdolžni strani bo imela napušče širine
30cm, po krajši strani pa bo brez napušča.
Navezava na javno prometno površino se na novo uredi prav tako tudi zunanji tlaki in površine.
S projektirano zunanjo ureditvijo se ne bodo zmanjšali prometno tehnični in vozni pogoji na cesti
in s tem tudi varnost na cesti.
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Slika 5: Prikaz variantne rešitve 01 postavitve objekta Oljarne na parcelo.
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