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Zadeva: Mnenje o ustreznosti dopolnjenega Okoljskega poročila z Dodatkom za presojo
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za dopolnjen osnutek Občinskega
prostorskega načrta Izola.
Zveza: Dopolnjeno Okoljsko poročilo z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
plana na varovana območja za dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Izola..

Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje je dne 26.4.2019 prejel
dopolnjeno gradivo z vlogo za pripravo mnenja o ustreznosti Okoljskega poročila z Dodatkom
za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Občinski prostorski
načrt Izola. Gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti.
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje je proučil dostavljeno gradivo in ugotavlja;
1.
Dostavljeno gradivo je dopolnjeno z zahtevami Ministrstva za zdravje o ustreznosti Okoljskega
poročila in sprejemljivosti izvedbe plana na okolje za Občinski prostorski načrt Izola (dopis št.
350-5/2011-9 z dne 14.8.2018); sklicujoč se na Mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje,
okolje in hrano (dopis št. 212b-09/1649-18/NP-1347481 z dne 14.8.2018) in ustrezno
obrazloženo.
2.
Dostavljeno gradivo je dopolnjeno z zahtevami Zavoda RS za varstvo narave, ki izhajajo iz
Mnenja o ustreznosti Okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravo
(dopis št. 7-III-137/2-O-18/TT z dne 22.8.2018.
3.
Dostavljeno gradivo je dopolnjeno tudi z vsebino, ki je vezana na arheološke izkopanine in
omilitvene ukrepe v naseljih Korte in Cetore kot je bilo zahtevano v mnenju Ministrstva za
kulturo št. 3501-57/2009/62 z dne 7.9.2018.
4.
Predlagatelj je v zvezi s posegi na najboljša kmetijska zemljišča dopolnjenemu gradivu priložil
stališče MKGP k Strokovni podlagi za nadomeščanje kmetijskih zemljišč s pedološkim
poročilom za potrebe OPN Izola, ki pa ne pomeni končne opredelitve MKGP do vseh
predlaganih posegov na kmetijska zemljišča. V predmetni strokovni podlagi namreč ni jasno
izraženo ali se vzpostavitev kmetijskih zemljišč zagotavlja izključno za dva posega IZ 05/13 in
IZ 05/12 (širitev gospodarske cone) in IZ 04/01 (širitev stanovanjskega območja) ali za vse
predlagane posege. V nadaljnjem postopku bo predlagatelj moral predložiti dodatne
obrazložitve in pojasnila za vse predlagane pobude, na osnovi katerih bo MKGP podalo končno
mnenje.

5.
Predlagatelju v času priprave gradiva ni uspelo pridobiti končnega mnenja Direkcije RS za
vode. Gradivo je bilo dopolnjeno v vsebinah varstva pred škodljivim delovanjem voda na podlagi
dogovorov usklajevalnih sestankov.
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje ugotavlja, da predlagano gradivo v vsebinah, ki
zadevajo posege na kmetijska zemljišča in posege oz. ureditve, ki so vezane na področje voda
niso v celoti usklajene; tudi zaradi dejstva, da pristojni resorji niso uspeli v zakonitem roku
podati svojih ugotovitev.
Ker Občina Izola želi nadaljevati s postopkom opozarjamo, da morebitni naknadni pogoji in
omilitveni ukrepi, ki bi jih podala ali MKGP ali DRS za vode predlagatelja zavezujejo, da bodo v
končnem gradivu ti v celoti upoštevani; tako v vsebinskem pogledu, kakor tudi v postopku
seznanjanja javnosti.
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje ugotavlja, da dostavljeno gradivo sledi metodi in
vsebini priprave okoljskega poročila, ki je določena z Uredbo o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št.
73/2005); Okoljsko poročilo je bilo namreč izdelano na podlagi: dopolnjenega osnutka OPN
Izola (junij 2018), prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, veljavnih planskih aktov občine Izola,
javno dostopnih baz podatkov, zakonskih izhodišč ter razpoložljivih strokovnih podlag, zato ga
Občina Izola lahko razgrne.
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