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OPPN CMI vzhod, območje A1 
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I. BESEDILO SKLEPA 
 
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu 
ZUrep-2) in 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Izola na 6. redni seji, dne 11. 7. 2019 sprejel 
 
 

S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 

območju OPPN CMI vzhod, območje A1 
 

1. člen 
S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli (Ur. Objave 
št. 17/2012) - v nadaljevanju OPPN CMI vzhod, na pretežnem delu zemljišča s parcelno številko 2510/40 
k.o. Izola ter na delu zemljišča s parcelno številko 2510/32 k.o. Izola, za gradnjo trgovsko-poslovnega 
objekta. 
 
 
 
 

2. člen 
Individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev se nanaša na pretežni del zemljiške parcele 
št. 2510/40 in del zemljiške parcele št. 2510/32, obe k.o. Izola, na površini, ki je predvidena kot gradbena 
parcela A1, določenega v OPPN CMI vzhod. 
 
Individualno odstopanje se nanaša na naslednja odstopanja: 
a) kota pritličja objekta A1 se uskladi z dejanskim stanjem terena in je P= ± 0.00= +20,50 m n.v., 
b) dostop do parcele je na zahodni strani (uvoz in izvoz) oz. drugje, v kolikor se ugotovi primernejša  
prometno tehnična rešitev, 
c) širina objekta A1 ni vezana na objekt B, 
č) parkirne površine, namenjene gradnji, je ob zagotovitvi njihove trajne uporabe, možno zagotoviti v 
radiju 200 m od centralne točke gradbene parcele. 
 

 

3. člen 

Vsa ostala določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje 

industrijske cone v Izoli (Ur. objave št. 17/2012) ostanejo nespremenjena. 

 

 

4. člen 

Ta sklep se objavi v elektronskih Uradnih objavah Občine Izola in začne veljati naslednji dan po objavi. 
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II. OBRAZLOŽITEV: 
 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) v členih 127. do 133. določa namen, 

postopek, stroške in posledice lokacijske preveritve. Lokacijska preveritev je s spremembo prostorske 

zakonodaje nov institut povečanja prožnosti, ki omogoča spremembe prostorskega načrtovanja brez 

spreminjanja občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

 

Uporablja se v treh primerih in sicer; 

1. prilagajanje velikosti stavbnega zemljišča za gradnjo pri posamični poselitvi (velikost stavbnega 

zemljišča se lahko poveča ali zmanjša za največ 20% spremembe, pri čemer je to lahko največ 600 m2 

glede na izvoren obseg stavbnega zemljišča v občinskem prostorskem načrtu); 

2. individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev ne sme biti v nasprotju z režimi in ne 

zmanjšuje možnosti pozidave sosedom in še vedno uresničuje namen akta: 

 • objektivne okoliščine (fizične lastnosti zemljišča, nove tehnične in tehnološke rešitve, neskladnost 

prostorskega izvedbenega akta);  

• v primeru rekonstrukcij, prizidav, ki gredo izven gabaritov; nadomestne gradnje, ki pomeni manjše 

odstopanje zaradi javnega interesa; pomožnih objektov; 

3. začasna raba prostora (skladna z režimi in javnim interesom, brez bistvenega povečanja obremenitve 

komunalne opreme, ne sme onemogočati izvedbe trajno načrtovanih posegov). 

 

Postopek za sprejem lokacijske preveritve se izvede na pobudo investitorja. Pobudi se priloži elaborat, 

v katerem je utemeljena skladnost pobude z določbami ZUreP-2. Za namen preveritve skladnosti 

elaborata občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenje, elaborat se tudi javno razgrne 

za najmanj 15 dni. Po javni razgrnitvi se sprejme stališče do pripomb. Občina v 60 dneh od prejema 

pobude predlaga občinskemu svetu, da s sklepom lokacijsko preveritev potrdi ali jo zavrne. Občina 

določi stroške lokacijske preveritve, plačilo nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa 

o lokacijski preveritvi. 

 

V konkretnem primeru je pobudnik Občina Izola. Na obravnavanem območju (v prostorskem 

izvedbenem aktu označene gradbene parcele »A1«, ki skladno z današnjim stanjem zemljiškega 

katastra zajema pretežni del zemljiške parcele št. 2510/40 in del parcele 2510/32, obe k.o. Izola, želi 

Občina Izola zagotoviti gradnjo trgovsko-poslovnega objekta, ki ga zaradi izvedbenih pogojev v 

veljavnem prostorskem izvedbenem aktu, ni mogoče zgraditi.  

Prvi člen Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Izola (Ur. o. Občine Izola 

št, 2/2019) določa, da se višina stroškov lokacijske preveritve določi in zaračuna investitorju oziroma 

pobudniku, razen, če je investitor oziroma pobudnik Občina Izola ali javni zavodi na območju občine 

Izola, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Izola, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v 

postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja za lokacijsko preveritev.  

Pobuda Občine Izole je integrirana v elaboratu lokacijske preveritve, ki ga je občina naročila sama. 

Nadomestilo stroškov ni bilo posebej določeno s sklepom, saj stroške postopka v celoti krije občina iz 

lastnih virov.  

Elaborat lokacijske preveritve je bil javno razgrnjen v času od 24. 6. 2019 do vključno 8. 7. 2019. V času 

javne razgrnitve sta bili podani dve pobudi. Stališča do pripomb so podana v prilogi.  

 

Pobuda, integrirana v elaborat lokacijske preveritve, za izvedbo lokacijske preveritve je bila podana z 

namenom določitve individualnih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev. Skladno z 2. odstavkom 

129.člena ZUreP-2 so  podane utemeljitve, iz katerih so razvidne objektivne okoliščine zaradi katerih 

investicijska namera ne zadosti posameznemu prostorsko izvedbenemu pogoju: 

- Medsebojna neskladnost prostorsko izvedbenih pogojev, določenih v prostorsko izvedbenem 

aktu, ki je občina še ni uredila s spremembami in dopolnitvami tega akta. 

 



V času izdelave OPPN CMI vzhod sta se območji A1 in A2 obravnavali kot skupna prostorska ureditev 

zahodnega dela OPPN-ja, ki ga od preostalega območja preseka nova izolska vpadnica.  

V tem delu se je akt že realiziral, vendar zgolj deloma, in sicer je v območju A2 nastala nova bencinska 

črpalka, medtem ko je območje A1 ostalo v lasti občine Izola. Ravno zato, ker sta se ti dve območji 

lastniško in prostorsko ločili, v OPPN-ju pa sta bili obravnavani enotno (tako v smislu dostopa kot tudi 

potrebnih parkirišč), gradnja skladno z izvedbenimi pogoji OPPN na območju A1 ni več mogoča. 

 

Prav tako je bila ugotovljena tudi napaka v OPPN pri zapisu kote pritličja za območje A1. Obravnavana 

parcela, nivojsko vezana tudi na že izvedeno krožišče, ima obstoječo koto terena okvirno 3m višjo od 

predvidene kote pritličja, določene v izvedbenih pogojih v OPPN. V ožjem območju predvidenega 

objekta A1 sta podani dve izravnalni višinski koti terena, in sicer višinska kota na robu krožišča +21,27 

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 Geodetski načrt Elaborata lokacijske preveritve). 

 

Delno odstopanje od izvedbenih pogojev predstavlja tudi z OPPN določena obveza iz 15. člena, ki jo je 

v času namere investitorja nemogoče izpolniti, in sicer 15. člen OPPN (Pogoji in usmeritve glede 

oblikovanja objektov) za objekt A1 in objekt B v 8. odstavku določa: maksimalna širina objekta na južni 

strani obsega tudi gabarite bencinskega servisa; maksimalna širina etaž je enaka objektu B. Objektivno 

ni mogoče zagotoviti pogoja, navedenega v cit. členu, saj je nemogoče (trajno) predvideti, kakšna bo 

širina etaž objekta B. Posledično se objekt A1 ne more regulirati glede na zadevni objekt. Prav tako je 

iz ureditvene situacije razvidno, da je zaradi oblike parcele objekt na južni strani že fizično (bolj) omejen 

kot objekt A1. 

 

Skladno z OPPN, dostop do območja A1 poteka preko območja A2, kar pa je z že izvedeno novo pravno 

in dejansko situacijo (opisano že zgoraj), ko se je izvedlo na območju A2 objekt bencinske črpalke, 

nemogoče izvesti. Območje A1 potrebuje lastno dostopno in izstopno točko. Zaradi specifične lege 

območja A1, ki leži med tremi cestami z različnimi režimi, se dostop in izstop predvidita na zahodnem 

delu območja A1. V primeru tehnične ustreznosti je možna tudi izvedba uvoza na parcelo na zahodni 

strani , izvoz pa na vzhodnem robu parcele oz. preko obstoječega izvoza bencinske črpalke. 

 

 

Skladno z določili 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP–2) (Uradni list RS, št.: 61/2017) je 

občinski urbanist preveril: 

 

Določila ZUreP-2 Ugotovitve 

Občina preveri skladnost elaborata z določbami 
tega zakona in občinskih prostorskih aktov in 
občinskemu svetu v 60 dneh od prejema pobude 
predlaga, da s sklepom lokacijsko preveritev 
potrdi, ali pa jo zavrne. 

Elaborat je bil pregledan 21.6.2019. Elaborat je 
skladen z določili Zakona o urejanju prostora. 
 

ali oseba, ki izdeluje elaborat lokacijske 
preveritve izpolnjuje pogoje za pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca po zakonu, ki ureja 
arhitekturno in inženirsko dejavnost. 

Izdelovalka elaborata lokacijske preveritve je 
Andreja Gerkšič, univ. dipl. inž. arh.  
 
Vpogled v imenik Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije prikažejo naslednje podatke: 
 
univ. dipl. inž. arh. 
A-1201    
Pooblaščena arhitektka, Pooblaščena 
prostorska načrtovalka 
 
• pooblaščena arhitektka / PA: arhitekturno 
projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega 
prostora, vodenje izdelave občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov, sodelovanje pri izdelavi 



drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se 
nanaša na urbanizem in strokovno področje 
arhitekture  
• nadzor nad gradnjo, izdelava izvedenskih 
mnenj, elaboratov in študij, svetovanje in 
zastopanje naročnika ter vodenje investicije s 
strokovnega področja arhitekture  
• pooblaščena prostorska načrtovalka / PPN: 
vodenje izdelave prostorskih izvedbenih aktov. 
 
Izdelovalka izpolnjuje vse pogoje za izdelavo 
elaborata lokacijske preveritve. 

Za namen preveritve skladnosti elaborata 
občinski urbanist pozove nosilce urejanja 
prostora, da ji predložijo mnenje z njihovega 
delovnega področja o ustreznosti elaborata. 

Pozvani so bili naslednji nosilci urejanja prostora: 
 
Ministrstvo za okolje in prostor -Direktorat za 
prostor, stanovanja in graditev 
Dunajska 48  1000 Ljubljana; 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC  - 
območje koper, ankaranska cesta 7 b, 6000 
koper 
 
 

Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, 
investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola. 
 

Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 
Izola. 
 

Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 
6000 Koper. 
 

Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 
6000 Koper; 
 

Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, 
6000 Koper. 
 
Butan Plin d.d., PE IZOLA,  Polje 6a, 6310 Izola. 
 
Prejeta so bila naslednja mnenja: 

• Občina Izola, Urad za gospodarske 
dejavnosti, investicije in komunalni 
razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 

 

• Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 
8, 6310 Izola. 
 

 

V kolikor se pridobijo še ostale mnenja, se jih 
naknadno priloži k elaboratu. 
 

O javni razgrnitvi občina pisno obvesti lastnike 
sosednjih zemljišč. 

Skladno z 131.členom ZUreP-2 (Ur.l.RS št. 
61/17) so bili o  javni razgrnitvi pisno seznanjeni 
lastniki sosednjih zemljišč. 

 

 

mag. Manuela Varljen, univ.dipl.inž.arh      

Občinski urbanist             

 

Danilo Markočič  

ŽUPAN 


