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SEZNAM PRIDOBLJENIH PRVIH MNENJ NA OPN 

št NUP DATUM IZDAJE SMERNIC 

1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Dunajska cesta 48 
1000 Ljubljana 

25. 9. 2018 

2 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
Langusova ulica 4 
1535 Ljubljana 

26. 7. 2018 

3 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Direktorat za logistiko 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami 
Vojkova cesta 61 
1000 Ljubljana 

17. 8. 2018 
4. 10. 2018 

20. 11. 2018 

4 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Vojkova cesta 61 
1000 Ljubljana 

30. 7. 2018 

5 MINISTRSTVI ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja 
Kotnikova ulica 28 
1000 Ljubljana 

1. 8. 2018 

6 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
GENERALNI SEKRETARIAT 
Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 

31. 7.  2018 

7 ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE 
OE PIRAN 
Trg Etbina Kristana 1 
1230 Izola 

10. 8. 2018 
 

8 ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
OE SEŽANA 
Partizanska cesta 49 
6210 Sežana 

3. 8. 2018 
 
 

9 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
DIREKCIJA RS ZA VODE  
Hajdrihova ulica 28 c 
1000 Ljubljana 

25. 9. 2018 

10 MINISTRSTVO ZA KULTURO 
Maistrova ulica 10 
1000 Ljubljana 

16. 8. 2018 
 

11 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Tržaška cesta 19 
1000 Ljubljana 

8. 8. 2018 

12 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO (področje rudarstva) 
Langusova ulica 4 
1000 Ljubljana 

21. 8. 2018 

13 DARS D.D. 
Dunajska 7 
1000 Ljubljana 

8. 8. 2018 

14 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO (področje energetike) 
Langusova ulica 4 
1535 Ljubljana 

26. 7. 2018 

15 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
DIREKTORATZA LETALSKI IN POMORSKI PROMET 
Langusova ulica 4 
1535 Ljubljana 

8. 8. 2018 – sektor za pomorstvo 
21. 8. 2018 – sektor za letalstvo 

16 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 24. 10. 2018 



DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Sektor za železnice 
Kopitarjeva ulica 5 
2102 Maribor 

17 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
Dunajska cesta 22 
1000 Ljubljana 

5. 9. 2018 
 

18 Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. 
Ulica 15. maja 4 
6000 Koper 

17. 8. 2018 

19 Elektro Primorska d.d. 
DE Koper 
Ulica 15. maja 15 
6000 Koper 

27. 7. 2018 

20 Telekom Slovenije 
Dostopovna omrežja, Operativa TKO zahodna Slovenija 
Kolodvorska 9 
6000 Koper 

22. 8. 2018 

21 Rižanski vodovod Koper d.o.o. 
Ulica 15. maja 13 
6000 Koper 

8. 11. 2018 

   

MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA 
 

1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
DIREKTORAT ZA OKOLJE 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje 
Dunajska cesta 48 
1000 Ljubljana 

6.6. 2019 

Zavod za varstvo narave, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove in Ministrstvo 

za zdravje so se že v svojih prvih mnenjih opredelili, da so vplivi OPN na njihova področja sprejemljivi, zato 

celovita presoja vplivov na okolje z njihovega področja ni potrebna. 

 









































REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-196/2018-2 - DGZR
Datum: 30. 07. 2018

Na podlagi vloge Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran (v nadaljevanju vlagatelj), št. 
350-4/2016(44) z dne 19. 7. 2018, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi drugega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega 
odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ) naslednje

PRVO MNENJE
k osnutku OPN Občine Ankaran

Vlagatelj je z vlogo, št. 350-4/2016(44) z dne 19. 7. 2018, ki smo jo prejeli 20. 7. 2018, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda prvo 
mnenje k osnutku OPN Občine Ankaran. Vlagatelj je omogočil elektronski vpogled preko ftp 
strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred 
požarom so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje:
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os61.htm.

Po pregledu posredovanega gradiva ugotavljamo, da je vsebina s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom opredeljena vendar so potrebne 
določene spremembe in dopolnitve, za kar vam posredujemo naslednje usmeritve: 

- drugi odstavek 143. člena se dopolni z območji za pokop večjega števila ljudi in površinami 
za pokop večjega števila živali (9. točka splošnih smernic);

- besedilo prve alineje drugega odstavka 146. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»- odmike od meje parcel in med objekti oziroma ustrezne protipožarne ločitve,« (21. točka 
splošnih smernic);

- besedilo druge alineje drugega odstavka 146. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,« (21. 
točka splošnih smernic);

- besedilo petega odstavka 146. člena se v celoti črta. Obrazložitev: v Uradnem listu RS, št. 
83/12 so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred požarom. 
Sprememba 30. člena se nanaša na izdelavo študij požarne varnosti in zasnov požarne 
varnosti, sprememba 49. člena pa ukinja pridobitev projektnih pogojev in soglasij pri Upravi 
RS za zaščito in reševanje. Poleg tega je treba upoštevati tudi novo gradbeno zakonodajo 
– na podlagi 122. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) 



preneha veljati Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 
49/13), ki pa se uporablja do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi Gradbenega 
zakona.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka II sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran (info@obcina-ankaran.si),
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 

Ljubljana (gp.mop@gov.si).



































































































































REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA OKOLJE

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35409-26/2019/16
Datum: 06.06.2019

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran, pripravljavcu plana, Občini Ankaran, 
Jadranska cesta 66, p.p. 24, 6580 Ankaran, naslednje

M  N  E  N  J  E
o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje

Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran (LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., 
januar 2019) je ustrezno.

Končno odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran bo Ministrstvo 
za okolje in prostor sprejelo v postopku skladno s 46. členom ZVO-1 v fazi predloga prostorskega akta.

O b r a z l o ž i t e v

Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju MOP), je dne 06.02.2019 prispela vloga 
pripravljavca plana, Občine Ankaran, št. 350-4/2016(81) z dne 05.02.2019, s katero je zaprosil za mnenje o 
ustreznosti Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran.

Gradivo, dopolnjen osnutek plana ter okoljsko poročilo, je bilo dostopno na spletnem naslovu: 
http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/.

Na zgoraj navedenem spletnem naslovu je bilo dostopno naslednje gradivo:
- Občinski prostorski načrt Občine Ankaran (LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., št. projekta 1383, 

januar 2019);
- Okoljsko poročilo za izvedbo postopka CPVO za OPN Ankaran (LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., 

št. projekta 1383, januar 2019).

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 19. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05, v nadaljevanju Uredba o okoljskem poročilu) je MOP 
gradivo posredoval v mnenje Zavodu RS za varstvo narave, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Direktoratu za kmetijstvo in Direktoratu za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ministrstvu za 
zdravje, Direkciji RS za vode in Zavodu za gozdove Slovenije. 

MOP je prejel mnenja Ministrstva za kulturo št. 3501-45/2016/15 z dne 10.04.2019, Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano s področja gozdarstva in lovstva št. 3401-12/2019/7 z dne 20.03.2019, Zavoda za ribištvo 
Slovenije št. 4201-7/2019/2 z dne 19.03.2019, Zavoda za gozdove Slovenije št. 350-7/2017-11 z dne 08.03.2019, 
Zavoda RS za varstvo narave št. 7-III-124/5-O-18/TT in Ministrstva za zdravje št. 354-39/2019-5 z dne 18.03.2019 



ter njihovo mnenje po dopolnjeni dokumentaciji št. 354-39/2019-12 z dne 04.06.2019. Direkcija RS za vode ter 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, mnenja nista posredovala v zakonskem 
roku.

Zavod RS za varstvo narave v mnenju št. 7-III-124/5-O-18/TT z dne 12.03.2019 ugotavlja, da je okoljsko poročilo 
ustrezno in da so vplivi posegov, načrtovanih v dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta za Občino 
Ankaran, na varovana območja, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost sprejemljivi. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je posredovalo mnenje s področja gozdarstva in lovstva št. 3401-
12/2019/7 z dne 20.03.2019 v katerem navaja, da je predmetno okoljsko poročilo z vidika gozdarstva in lovstva 
ustrezno.

Zavod za gozdove Slovenije v mnenju št. 350-7/2017-11 z dne 08.03.2019 ugotavlja, da je Okoljsko poročilo za 
Občinski prostorski načrt Občine Ankaran z vidika gozdarstva in lovstva ustrezno.

Zavod za ribištvo Slovenije je poslal mnenje št. 4201-7/2019/2 z dne 19.03.2019, v katerem ugotavlja, da so vplivi 
izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, z vidika pristojnosti Zavoda za ribištvo Slovenije, 
sprejemljivi. Iz mnenja tudi izhaja, da je predmetno okoljsko poročilo ustrezno.

Ministrstvo za zdravje je v mnenju po dopolnitvi dokumentacije št. 354-39/2019-12 z dne 04.06.2019 posredovalo 
mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-46/19-4/256 z dne 30.05.2019, s katerim v celoti soglaša ter 
iz katerega izhaja, da so v predmetnem okoljskem poročilu ustrezno obravnavani in ocenjeni vplivi na okolje in z njimi 
povezani okoljski cilji vezani na varovanje zdravja ljudi (kakovost zunanjega zraka, hrup v naravnem in življenjskem 
okolju, oskrba s pitno vodo, ravnanje s kopalnimi vodami, ravnanje z odpadki, elektromagnetno sevanje, svetlobno 
onesnaževanje, onesnaževanje tal) ter da so omilitveni ukrepi za varovanje zdravja ljudi iz okoljskega poročila 
ustrezno preneseni v dopolnjen osnutek plana.

Ministrstvo za kulturo v mnenju št. 3501-45/2016/15 z dne 10.04.2019 ugotavlja, da okoljsko poročilo za Občinski 
prostorski načrt Občine Ankaran ustrezno določa cilje plana, merila za njihovo vrednotenje, metodo vrednotenja in 
opis ocen vpliva. Vrednotenje opisano v tabeli 14 »Vrednotenje vplivov na posamezna območja kulturne dediščine« 
je pomanjkljivo, saj mestoma ne vključuje mnenja Ministrstva za kulturo. Okoljsko poročilo je treba dopolniti pri 
enotah z EŠD: 30591, 30618, 30592, 17045, 28556, 17056, 30000, 30564, 1422, 28550, 12282 in 30563. Pri enoti 
EŠD 17059 Ankaran – Jadranska cesta 29 je pri vrednotenju treba navesti, da je v EUP AO-06 CD in v AO-05 ZP v 
171. členu potrebno dodati določilo, da je v območju pripadajočega vrta vile nedovoljeno dozidavati oziroma 
nadzidavati ter graditi nove objekte.

MOP po pregledu celotnega gradiva in na podlagi mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena ZVO-1 ugotavlja 
naslednje:
- Okoljsko poročilo je pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu. Okoljsko poročilo ustrezno ugotovi, 

opiše in ovrednoti vplive izvedbe plana na okolje ter poda omilitvene ukrepe.
- V okoljskem poročilu je zaslediti nekaj pomanjkljivosti, ki pa ne spreminjajo ocen vplivov na posamezne 

sestavine okolja. Nanašajo se na mestoma pomanjkljivo vrednotenje vplivov na posamezna območja kulturne 
dediščine. MOP predlaga, da se pomanjkljivosti odpravijo pred javno razgrnitvijo gradiva.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu pristojno ministrstvo podaja tudi mnenje o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Mnenju so priložena mnenja ministrstev in organizacij, pristojnih za 
posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin krajine, ali varstvo zdravja ljudi ali varstvo 
kulturne dediščine.



Ker se v mnenjih vsa ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v tem postopku niso opredelili do Občinskega 
prostorskega načrta Občine Ankaran, bo pristojno ministrstvo o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje 
odločilo v fazi predloga, kot to določa 46. člen ZVO-1. Pripravljavec mora predlog prostorskega akta uskladiti z 
izsledki in omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila.

Mag. Alenka Cof
Višja svetovalka

Priloge:
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave – OE Piran, št. 7-III-124/5-O-18/TT z dne 12.03.2019
- Mnenje Ministrstva za kulturo, št. 3501-45/2016/15 z dne 10.04.2019
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, št. 3401-

12/2019/7 z dne 20.03.2019
- Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, št. 350-7/2017-11 z dne 08.03.2019
- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 4201-7/2019/2 z dne 19.03.2019
- Mnenje Ministrstva za zdravje, št. 354-39/2019-12 z dne 04.06.2019
- Mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-46/19-4/256 z dne 30.05.2019

Vročiti (elektronsko):
- Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, p.p. 24, 6280 Ankaran, info@obcina-ankaran.si

V vednost (elektronsko):
- Zavod RS za varstvo narave – OE Piran, zrsvn.oepi@zrsvn.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si
- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si
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