
 

Stališča do pripomb iz javne razgrnitve za LOKACIJSKO PREVERITEV NA OBMOČJU 

OPPN CMI vzhod, območje A1 

 

 

V času javne razgrnitve, ki je potekala od 24. 6. 2019 do vključno 8. 7. 2019 sta bili podani 

dve pripombi na razgrnjen Elaborat lokacijske preveritve na območju OPPN CMI vzhod, 

območje A1.  

 

V nadaljevanju podajamo stališča do pripomb: 

 

Josip Kujundžič, Trg Republike 4, Izola 

1. Pripomba se nanaša na izgradnjo ceste Jagodje-Šared. 

Pripomba se ne upošteva. 

Obrazložitev: 

Pripomba se ne upošteva, saj se ne nanaša na Elaborat lokacijske preveritve na območju 

OPPN CMI vzhod, območje A1, temveč na istočasno razgrnjeno gradivo dopolnjenega 

osnutka OPN občine Izola (stranka je zapisala pripombo v napačno knjigo pripomb). Stališče 

do te pripombe bo zavzeto v sklopu postopka sprejemanja OPN občine Izola. 

 

Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana 

1. Prehajanje vozil (izvažanje ali uvažanje) iz lokacije A1 neposredno na lokacijo A2 ni 

možno. Na servisu, kot požarno in eksplozijsko občutljivemu območju, veljajo namreč 

strogi varnostni ukrepi, ki bi se lahko z vodenjem dodatnega prometa skozi servis, 

poslabšali. 

Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: 

V elaboratu ni bilo predvideno prehajanje vozil preko območja bencinskega servisa. V 

lokacijski preveritvi je bila kot opcija prikazana možnost (v primeru tehnične ustreznosti), kjer 

bi se izključno za izvoz iz gradbene parcele A1 lahko uporabljal obstoječ izvoz bencinske 

črpalke na vzhodni strani parcele. Ta možnost v sklepu ne bo predvidena. 

 

2. Menimo, da izvoz iz A1 na glavno cesto (podaljšano Industrijsko cesto), neposredno 

za priključkom izvoza z območja A2, prometno ni sprejemljiv, saj bi na zelo kratki 

razdalji na glavno cesto zapeljala tako voznik iz bencinskega servisa (A2) kot voznik 

iz TPO v območju A1, kar bi generiralo kritično točko srečevanja teh vozil hkrati (iz 

Industrijske ceste, iz območja A1 in A2). 

Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: 



Rešitev glede uvoza in izvoza na območje A1 se predvidi na zahodnem delu območja. V 

lokacijski preveritvi je bila kot opcija prikazana možnost, da se, v primeru tehnične ustreznosti, 

samo za izvoz iz gradbene parcele A1 uporablja obstoječ izvoz bencinske črpalke na vzhodni 

strani parcele.  

3. Višinske kote objekta (strehe) v območju A1 pričakujemo, da bodo ostale v tolerancah 

veljavnega prostorskega dokumenta in se ne bodo zviševale, kar nam je pomembno 

zaradi same vidnosti bencinskega servisa. 

Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev: 

V OPPN je bila ugotovljena napaka pri zapisu kote pritličja za območje A1. Obravnavana 

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

višjo od predvidene kote pritličja, določene v izvedbenih pogojih OPPN. Kota pritličja se tako 

uskladi z dejansko koto terena in se korigira na koto P= ± 0.00= +20,50 mnv (na način ureditve, 

predvidene z veljavnim OPPN, bi bilo tudi pritličje objekta popolnoma vkopano).  

Pri uskladitvi višinskih kot etažnosti predvidenega objekta ne spreminjamo. Etažnost objekta 

ostaja enaka kot je določeno v OPPN, torej K+P+2. Prav tako ne spreminjamo najvišje višine 

objekta. Predvidenemu objektu le korigirano koto pritličja uskladimo z nivojem obstoječega 

terena. 

 


