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Zadeva:    Mnenje s področja prostora o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za 
območje ureditvene enote S13/7D1 v PUP za podeželje občine Izola
(identifikacijska številka lokacijske preveritve v  zbirki prostorskih aktov: 
1141)

Zveza:         Vaš dopis (brez št.) z dne 15. 2. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor, na podlagi petega odstavka 131. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdaja mnenje s področja 
prostora o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za območje ureditvene enote S13/7D1 v 
PUP za podeželje Občine Izola.

Obrazložitev:

1. Vloga
Podjetje IB STUDIO d.o.o., Kampel 114, 6000 Koper, je po pooblastilu Občine Izola pozvalo 
ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: ministrstvo), z dopisom z dne 15. 2. 2019 (brez 
št.), za podajo mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za območje ureditvene 
enote S13/7D1 v PUP za podeželje Občine Izola (v nadaljnjem besedilu: elaborat). 

Gradivo elaborata je pripravilo podjetje ČOPIČ arhitekt d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 
Ajdovščina. Odgovorni vodja izdelave lokacijske preveritve je Urška Mužina Rodman, univ. dipl. 
inž. arh.; id. št. ZAPS A-1208.

2. Postopek ugotavljanja ustreznosti elaborata
V skladu s petim odstavkom 131. člena ZUreP-2 ministrstvo na poziv občini izda mnenje s 
področja prostora o ustreznosti elaborata. Ministrstvo v skladu s svojimi pristojnostmi skrbi za 
skladnost z državnimi pravili urejanja prostora ter za tehnično ustreznost gradiv z vidika vodenja
ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema.

Ministrstvo je dne 26.11.2018 objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev (v 
nadaljnjem besedilu: priporočila), ki so dostopna na naslovu: 

IB STUDIO d.o.o.
Kampel 114
6000 Koper
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http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/prip
orocila_lokacijska_preveritev.pdf
Vsebino priporočil je treba smiselno upoštevati pri pripravi elaborata. 

2.1. Tehnična ustreznost elaborata 
Ministrstvo v okviru vodenja in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema spremlja 
postopke priprave prostorskih aktov in preverja tehnično ustreznost gradiv, ki se objavljajo v 
njem. Ministrstvo ugotavlja, da je občina poslala elaborat na ministrstvo po objavi priporočil za 
izvajanje lokacijske preveritve. Po pregledu gradiva elaborata, ministrstvo ugotavlja, da 
določene sestavine gradiva niso ustrezno pripravljene oziroma so pomanjkljive. 

Glede na navedeno, ministrstvo občini priporoča, da grafični del gradiva do sprejetja korigira 
oziroma dopolni, kot sledi:

a) Formati podatkov
Formati podatkov, ki se uporabljajo pri pripravi elaborata so: 

− za vsebine tekstualnega in grafičnega dela elaborata: PDF/A-2b (odprto za branje, 
kopiranje, tiskanje), 
− za digitalne prostorske podatke v vektorski obliki: SHP, 
− za grafični prikaz območja LP v okvirni vsebini: TIFF in TFW.
b) Tekstualni del:

Ni pripomb.
c) Grafični del: 

V skladu s Priporočili za izvajanje lokacijske preveritve se gradivu priloži manjkajoče grafično 
gradivo:

− območje LP v vektorski obliki, 
− izvorno območje za lokacijsko preveritev,
− izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP.

Pri pregledu gradiva je bilo ugotovljeno, da v gradivu manjkajo sledeče vsebine:

 Območje LP
Podatek o območju LP se pripravi v obliki enovitega topološko pravilnega poligona. Podatek ne 
sme vsebovati lukenj in prekrivanj. 

Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:

 Izvorno območje LP (EUP)
Podatek o izvornem območju se pripravi v obliki enovitega topološko pravilnega poligona. 
Podatek ne sme vsebovati lukenj in prekrivanj. Podatek se prevzame iz podatka o enotah 
urejanja in namenski rabi prostora iz veljavnega prostorskega akta, ki določa namensko rabo 
prostora. 

Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:
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 Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP
Podatek zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP se pripravi v obliki enovitega 
topološko pravilnega poligona. Podatek mora biti tak, kot je bil pridobljen s strani GURS in ga ni 
dovoljeno spreminjati.

2.2 Dodelitev identifikacijske številke
Ministrstvo je gradivu lokacijske preveritve dodelilo naslednjo identifikacijsko številko:
Naziv lokacijske 
preveritve: Lokacijska preveritev na območju PUP za podeželje občine Izola

Identifikacijska številka 
prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov:

1141

Ministrstvo občino poziva, naj identifikacijsko številko na ustreznih mestih vključuje v 
dokumentacijo lokacijske preveritve. 

2.3 Vsebinska ustreznost elaborata 
Ministrstvo ugotavlja, da je predmet lokacijske preveritve dopustitev individualnega odstopanja 
od prostorskih izvedbenih pogojev iz veljavnega občinskega prostorskega akta – Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (Uradne objave PN, št. 35/89, Uradne 
objave Občine Izola, št. 12/03, Uradni list RS, št. 12/03 in 12/04, Uradne objave Občine Izola 
24/04, Uradni list RS, št. 76/08, Uradne objave Občine Izola št. 10/12 in 16/14 – v nadaljevanju: 
PUP za podeželje občine Izola) za notranje ureditveno območje S13/7D-Medoši, zemljišče s 
parc. št. 2287/13, k.o. Dvori nad Izolo. Na tem območju želi investitor zgraditi oljarno za 
pridelavo olivnega olja kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Namen lokacijske preveritve je 
preveritev in utemeljitev odstopanja od PUP za podeželje občine Izola.

2.3.1 Objektivne okoliščine(drugi odstavek 129. člena ZUreP-2)
Iz elaborata je mogoče razbrati, da je občina v skladu s 129. členom ZUreP-2, v poglavju 3.  
UTEMELJITEV SPREJEMLJIVOSTI ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PUP-a, poskušala 
utemeljiti odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev skladno s tretjo alinejo 
drugega odstavka 129. člena ZUreP-2 in sicer kot medsebojno neskladnost prostorskih 
izvedbenih pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu, ki je občina še ni uredila s 
spremembami in dopolnitvami tega akta. V veljavnem prostorskem aktu, PUP za podeželje 
občine Izola, je za notranje ureditveno območje S13/7D-Medoši določeno, da zanj veljajo 
posebna merila in pogoji za ruralno območje planskih celot za podeželje občine Izola in sicer, 
cit. »V območjih, namenjenih novi poselitvi, ki se urejajo le začasno s PUP, je možna le 
postavitev pomožnih in začasnih objektov. Postavitev trajnih objektov je mogoča le na osnovi 
ureditvenega načrta ali izjemoma na osnovi ureditvene situacije«. Občina za območje 
ureditvene enote S13/7D1, v kateri se nahaja obravnavano zemljišče, ni sprejela ureditvenega 
načrta, ki je bil predviden v prostorskem aktu že leta 1989. Za posamezne posege v prostor je 
bila uporabljena možnost izjeme, ki jo je omogočal PUP za podeželje občine Izola in sicer t.i. 
ureditvene situacije, na podlagi katerih so bile izdelane lokacijske dokumentacije in nato izdana
gradbena dovoljenja. Občina v lokacijski preveritvi priznava, da je bilo tako ravnanje 
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ustavnopravno sporno, saj je bil iz teh postopkov izključen tako predstavniški organ kot tudi 
javnost. Občina bi morala navedeno neskladje rešiti s spremembo PUP za podeželje občine
Izola ali s sprejemom OPPN, ki je po še veljavnem aktu predviden za to območje. Tega pa 
občina kljub zavedanju o nepravilnem ravnanju ni storila. Občina meni, da na ta način do 
sprejema občinskega prostorskega načrta ostajajo prostorski izvedbeni pogoji medsebojno 
neusklajeni, saj predvidevajo sprejem ureditvenih situacij, ki jih zakon ne predvideva oziroma ne 
dopušča.

V obravnavani lokacijski preveritvi za namen utemeljitve nameravane gradnje niso navedene 
morebitne druge objektivne okoliščine, kot izhaja iz 129. člena ZUreP. Namesto tega so podane 
utemeljitve glede skladnosti s splošnimi pogoji PUP za podeželje občine Izola in sicer pogoji 
glede velikosti funkcionalnega zemljišča, lege objektov, gospodarskih poslopij in hlevov ter 
glede zunanje ureditve objektov.

2.3.2 Kriteriji dopustnosti individualnega odstopanja (četrti odstavek 129. člena ZUreP-2)
V obravnavani lokacijski preveritvi so podane utemeljitve na podlagi četrtega odstavka 129. 
člena ZUreP-2 in sicer glede:

- skladnosti z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine,
- skladnosti s trajno načrtovano ureditvijo v prostorskem izvedbenem aktu,
- skladnosti s pravnimi režimi.

V obravnavani lokacijski preveritvi niso posebej utemeljeni naslednji kriteriji dopustnosti 
individualnega odstopanja:

- ali se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem 
upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, 

- ali nameravana gradnja ne bo spremenila načrtovanega videza območja, poslabšala 
bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila motečega vpliva na podobo naselja ali
krajine,

- ali ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč.

3. Zaključek 
Iz navedenega sledi, da v elaboratu lokacijske preveritve na območju PUP za podeželje občine 
Izola ni ustrezno ugotovljena oziroma utemeljena objektivna okoliščina medsebojne
neskladnosti prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu, ki je 
občina še ni uredila s spremembami in dopolnitvami tega akta. Ne gre namreč za medsebojno 
neskladnost znotraj prostorskega izvedbenega akta pač pa za zakonsko sporno vsebino v 
prostorskem aktu, ki je občina zaradi njene ustavnopravne spornosti ne uporablja več. Taka 
neskladja je mogoče pravilno reševati le s spremembami veljavnega prostorskega akta ali s 
sprejemom novega prostorskega akta.

Ministrstvo torej meni, da je predlagano individualno odstopanje od pogojev iz PUP za 
podeželje občine Izola v nasprotju s 129. členom ZUreP-2. V skladu s 44. členom ZUreP-2 sta
občina in občinski urbanist odgovorna za zakonitost izvajanja lokacijske preveritve tako z vidika 
postopka priprave in sprejema kot njene vsebine. 

S spoštovanjem!

                 
Pripravil:   Barbara RADOVAN
mag. Mojmir Prelog        GENERALNA DIREKTORICA
sekretar        DIREKTORATA ZA PROSTOR, 

               GRADITEV IN STANOVANJA
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Poslati priporočeno (s povratnico): 

- naslovniku
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