




 

 

  

  

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru pod št. 066/10016500;  Osnovni kapital 795.327,00 EUR____________ 
TRR: SI56 2900 0005 5846 152  Unicredit banka Slovenija d.d., SI56 1010 0002 9080 595  Banka Intesa Sanpaolo 

d.d., SI56 0228 7025 3829 282  NLB d.d., IBAN SI56 3300 0000 0739 228  Addiko Bank d.d. 

 

 
 
 
 
Številka: 3365/2019 
Datum:   8. 7. 2019 
 
IB Studio d.o.o.  
Kampel 114 
 
6000 Koper 
 
 
 
ZADEVA: Mnenje v postopku lokacijske preveritve 
 
Komunala Izola d.o.o., je dne 27. 6. 2019 prejela vlogo pooblaščen družbe IB Studio d.o.o, ki 
zastopa Občino Izola v postopku lokacijske preveritve, za izdajo mnenja za lokacijsko 
preveritve v občini Izola in sicer za ustreznost elaborata lokacijske preveritve, ki se izvaja na 
zemljišču parc. št. 2510/40, k.o. Izola. Zato na osnovi določb 141. člena Zakona o urejanju 
prostora (Ur. list RS, št. 61/2017), določil Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in 
padavinskih voda v Občini Izola (Ur. objave Občine Izola, št. 5, marec 2005) in določb Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, izdaja kot nosilec urejanja prostora 
naslednje 
 

 
M N E N J E  

v postopku lokacijske preveritve 
 
 
ustreznosti elaborata lokacijske preveritve, ki se izvaja na zemljišču parc. št. 2510/40, k.o.  
Izola, v skladu s sledečim: 
 
 

1. Vlogi je bil, poleg pooblastila za vodenje postopka, priložen CD na katerem se nahaja  
Elaborat lokacijske preveritve, ki ga je v juniju 2019, pod št. OB2 20/19 izdelala družba 
Oblika2 d.o.o., Izola. V tekstualnem delu elaborata je med drugim navedeno, da želi Občina 

Izola na območju A1, ki obsega pretežni del parc. št. 2510/40 in del parcele št. 2510/32, 
k.o. Izola, zagotoviti gradnjo trgovsko-poslovnega objekta, katerega zaradi izvedbenih 
pogojev v OPPN ni mogoče zgraditi. Nadalje je navedeno, da za parc. št. 2510/40 
(pretežni del) in št. 2510/32 (del), k.o. Izola, veljajo naslednja odstopanja o izvedbenih 
pogojev, določnih v OPPN: 
- kota pritličja je P= ± 0.00= +20,50 m nv., 
- dostop do parcele je na zahodni strani (uvoz in izvoz, oz. izvoz v primeru tehnične 
ustreznosti predviden na vzhodu, možnost tudi na obstoječem izhodu bencinske 
črpalke), 
- širina objekta ni vezana na objekt B, 
- parkirne površine namenjene gradnji je ob vzpostavitvi ustrezne stvarne pravice 
možno zagotoviti v radiju 200 m od centralne točke gradbene parcele. 
 

2. V 25. členu Odloka OPPN CMI Vzhod je med drugim določeno, da morajo biti vsi načrtovani 
kanalizacijski vodi znotraj in na obrobju obravnavanega območja, izvedeni v ločenem 
sistemu. Fekalne in ostale onesnažene vode ni dovoljeno odvajati v meteorni odvodni 
sistem. Kanalizacijski vodi naj potekajo v največji možni meri izven vozišč. Pokrovi jaškov 
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morajo biti na zaklep in protihrupne izvedbe. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena 
vodotesno.  
- Za območje objektov D – H sta predvidena dva fekalna kanala, ki se združita na 
severozahodni strani kompleksa in se navežeta na obstoječi kanal DN 300 mm, ki poteka 
v znotraj obstoječe industrijske cone. Sušni odtok širšega območja industrijske cone 
gravitira proti čistilni napravi mesta Izola. Objekti A1, A2, B, B1 in C se navezujejo na 
obstoječe mestno kanalizacijsko omrežje vzdolž Industrijske ceste. Priključke vzdolž 
industrijske ceste je treba prestaviti na rob javnih površin bodočega križišča povezovalne 
ceste z Industrijsko cesto. Objekt I se naveže na obstoječ kanal ob lokalni cesti.  
- Odvodnja utrjenih površin osrednjega dela kompleksa in objekta I se preko mreže 
meteornih kanalov usmeri proti strugi hudournika »Mehanotehnika I«. Objekti A, B, B1 in C 
se priključijo na obstoječi sistem meteorne kanalizacije, ki poteka vzdolž Industrijske ceste. 
- Padavinske odpadne vode iz utrjenih površin se morajo odvajati v meteorno kanalizacijo 
preko peskolovov. Padavinske odpadne vode iz prometnih površin morajo biti pred 
priključevanjem na meteorno kanalizacijo očiščene preko standardiziranih lovilcev olj 
skladno s predpisi. Vtoki iz cest in cestni požiralniki morajo imeti zapore za preprečevanje 
vtoka večjih kosov odpadkov v kanalizacijo. 

 
3. V elaboratu lokacijske preveritve ni posebej navedeno področje odvajanja odpadnih vod, 

zato sklepamo da za to področje ni sprememb, ki jih bi bilo potrebno preverjati v lokacijski 
preveritvi. Posledično to pomeni, da za odvajanje odpadnih vod iz predvidenega objekta, 
veljajo določbe Odloka OPPN CMI Vzhod.    
 

4. Ker se v postopku lokacijske preveritve spreminjajo tudi kote objekta glede na tiste, 
določene v OPPN-ju, bo potrebno preveriti višinske kote in možnost priključevanja 
predvidenega trgovsko poslovnega objekta na javno ločeno kanalizacijo v območju. Pri tem 
naj se preveri možnost priključitve odvoda padavinskih vod iz območja gradnje, proti 
hudourniku »Mehano«. V primeru da je višinski možno, naj se padavinsko vodo odvaja v 
naveden hudournik. 

 

5. Objekt bo podkleten. Zaradi tega je potrebno preveriti možnost gravitacijske priključitve 
notranje kanalizacije na obstoječo javno kanalizacijo v območju. V primeru da iz kletne 
etaže ni možno kanalizacije gravitacijsko priključiti, je potrebno kanalizacijske priključke iz 
kletne etaže izvesti preko notranjega črpališča, ki bo v upravljanju lastnika objekta.  

 

6. Ob gradnji je potrebno upoštevati tudi druga določila Odloka OPPN, še posebej določila 
glede varstva voda, določena v 34. členu in določila glede ravnanja z odpadki iz 37. člena 
Odloka. 

 
7. Vsa notranja fekalna kanalizacija se mora speljati ločeno v skupni izhodni jašek. Interna 

kanalizacija in priključek morajo biti zgrajeni tako, da so vodi od jaškov položeni v ravni liniji 

z ustreznim padcem in zadostno dimenzionirani ter vodotesni in iz temu ustreznih 

materialov. Znotraj objekta se morajo zgraditi zračni oddušniki sanitarnih vozlišč tako, da je 

zagotovljeno prezračevanje pred skupnim izhodnim jaškom. Tudi kanalizacija za odvajanje 

tehnološke vode mora biti izvedena popolnoma vodotesno. 

 

8. Meteorne vode iz vseh strešnih in utrjenih površin objekta se odvajajo preko lovilcev peska 

ločeno v meteorni odvod. Lastnik objekta je dolžan sam čistiti in vzdrževati svoje lovilce 

peska in notranjo kanalizacijo na navedeni parceli. Za odvajanje padavinske odpadne vode 

s streh naj se preveri možnost zagotavljanja odvajanje te vode, v skladu s predpisom, ki 

ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.  
 
9. Zbiranje in odvoz odpadkov v območju je urejeno z ločenim zbiranjem odpadkov, zato se je 

potrebno temu sistemu prilagoditi. Transportna pot mora biti urejena v skladu s 27. členom 
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Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola (Ur. objave št. 4/2018). Prevzemno 
mesto za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih frakcij mora biti urejeno 
v skladu s 15. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola (Ur. objave 
št. 4/2018) in locirano ob vozni poti. V kolikor  zbirno mesto za mešane komunalne odpadke 
ne bo hkrati tudi prevzemno mesto, morajo uporabniki zagotoviti, da bo zabojnik na 
prevzemnem mestu le v času določenem za prevzem  le – teh.  
 

10.V skladu s 6. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave št. 4/2018), 
v nadaljevanju Odlok, je povzročitelj odpadkov vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost 
na območju občine Izola povzroča nastajanje odpadkov, in sicer: fizične osebe v 
gospodinjstvih, fizične osebe, kot samostojni podjetniki, lastniki ali najemniki, gospodarskih 
in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi, pravne osebe, 
ki razpolagajo s poslovnimi prostori, v katerih oz. ob katerih nastajajo komunalni odpadki, 
osebe, ki upravljajo javne površine in organizirajo kulturne, športne in druge javne prireditve 
ali uporabljajo javne ali zasebne površine ali druge nepremičnine v namen, ki odstopa od 
njihove običajne javne ali zasebne rabe. 

 
11.Na podlagi 31. člena Odloka o ravnanju z odpadki, uporabniki so dolžni izvajalcu v pisni 

obliki sporočiti vsako spremembo podatkov, ki bi vplivali na obračun stroškov ravnanja z 
odpadki in to v osmih (8) dneh od nastanka spremembe. 

 
12.Za ravnanje z gradbenimi odpadki med gradnjo mora poskrbeti investitor in izvajalci del v 

skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 
3/2003, 41/2004 in 34/2008) ter v skladu z Odlokom o zunanjem videzu in urejenosti mesta, 
naselij in podeželja v občini Izola (Ur. objave občine Izola, št. 13/99, 21/2004 in 5/2010). 

 
Pripravil: 
Dorian KALIGARIČ 
vodja DE Kanalizacija  
 
 
 
Rado GOMEZELJ       Denis BELE  
vodja sektorja Operativa       direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti:  

- IB Studio d.o.o., Kampel 114, 6000 Koper 


