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Zadeva: Drugo mnenje s področja razvoja poselitve na predlog Občinskega 
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Zveza: Vaša vloga v dopisu št. 350-4/2016 (127) z dne 4. 5. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem 
besedilu: ZPNačrt) in v povezavi z drugim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) izdaja Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, naslednje

DRUGO MNENJE
S PODROČJA RAZVOJA POSELITVE

K PREDLOGU OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
OBČINE ANKARAN

Ministrstvo za okolje in prostor je ob preveritvi gradiva predloga Občinskega prostorskega 
načrta Občine Ankaran ugotovilo, da je bilo pri njegovi pripravi prvo mnenje s področja razvoja 
poselitve št. 35032-124/2018/12/10922-02 z dne 25. 9. 2018 upoštevano.

Občina Ankaran
Jadranska cesta 60
6280 Ankaran
info@obcina-ankaran.si
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O b r a z l o ž i t e v:

1. Vloga občine
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, je dne 5. 5. 2020
prejel vlogo Občine Ankaran, št. 350-4/2016 (127) z dne 4. 5. 2020, s katero je na podlagi 51. 
člena ZPNačrt zaprosila za podajo drugega mnenja na predlog Občinskega prostorskega načrta 
Občine Ankaran (v nadaljevanju: OPN Ankaran). Predlog OPN Ankaran je izdelalo podjetje 
LOCUS d.o.o., PE Nova Gorica, Prvomajska ulica 118d, 5250 Solkan, odgovorna prostorska
načrtovalka, Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1461 A.

Ministrstvo je pred tem na podlagi vloge Občine Ankaran z dne 24. 4. 2020, s katero je bilo 
ministrstvu dostavljeno digitalno gradivo predloga OPN Ankaran s prilogami, v skladu z drugim 
odstavkom 51. člena ZPNačrt preverilo, ali je digitalno gradivo predloženega prostorskega akta 
pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj nosilcev 
urejanja prostora ter ugotovilo, da je primerno in da se lahko objavi v svetovnem spletu. 
Ministrstvo je z dopisom z dne 30. 4. 2020 občino obvestilo, da je gradivo predloga OPN
Ankaran, ki je bilo pripravljeno v predpisani obliki in vsebini, v elektronski obliki od tega dne 
dostopno na spletnem strežniku ministrstva.

2. Zakonska podlaga
V skladu s tretjim odstavkom 51. člena ZPNačrt nosilci urejanja prostora v roku 30 dni po 
prejemu vloge podajo drugo mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam, v katerem preverijo, 
kako je bilo upoštevano njihovo prvo mnenje. Če nosilci urejanja prostora ugotovijo, da občina 
njihovih prvih mnenj ni upoštevala, morajo svojo ugotovitev podrobno utemeljiti in občini podati 
usmeritve za odpravo nepravilnosti v predlogu občinskega prostorskega načrta.

3. Ugotovitve ministrstva
Ministrstvo je v dopisu št. 35032-124/2018/12/10922-02 z dne 25. 9. 2018 izdalo prvo mnenje s 
področja razvoja poselitve na osnutek OPN Ankaran. V njem je ugotovilo, da pri pripravi 
osnutka OPN Ankaran Splošne smernice s področja razvoja poselitve (objavljene na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor v januarju 2013 – v nadaljevanju: Splošne smernice) niso 
bile upoštevane glede omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij ter glede sanacije 
razpršene gradnje. Ministrstvo je v svojem mnenju nadalje ugotovilo, da so bila v osnutku OPN 
Ankaran evidentirana nekatera neskladja med strateškim in izvedbenim delom OPN.

Ministrstvo je dne 9. 6. 2020 naknadno prejelo obrazložitev, kako je bilo pri pripravi predloga 
OPN Ankaran upoštevano prvo mnenje ministrstva, kot je to zahtevano v drugem odstavku 51. 
člena ZPNačrt. Obrazložitev se je nanašala na vlogo in funkcijo naselja Ankaran v omrežju 
naselij v občini.

3.1 Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij
3.1.1 Ankaran - pomembnejše lokalno središče

Ministrstvo je v prvem mnenju ugotovilo, da Občina Ankaran v osnutku OPN ni dosledno 
upoštevala usmeritev iz poglavja 2.1 Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij iz
Splošnih smernic. Kljub usmeritvam, da bodo zagotovljene vse potrebne funkcije za opredelitev 
naselja Ankaran kot pomembnejšega lokalnega središča, ni bil izpolnjen pogoj iz Odloka o 
strategiji prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SPRS) glede obstoja 
minimalnega števila 5.000 prebivalcev v gravitacijskem zaledju, kljub temu, da se predvideva 
rast števila prebivalcev v občini na 5.000. Ne glede na to, da je bilo v 6. členu odloka 
ugotovljeno, da obstajajo povezave z ostalimi naselji v sosednji občini in državi in da Ankaran 
gravitira na pomembnejša središča v soseščini, kot sta Koper in Trst, je bilo ministrstvo mnenja, 
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da je treba ob opredelitvi nekega naselja kot pomembnejšega lokalnega središča, zadostiti 
pogojem iz SPRS in navesti, katera naselja gravitirajo na Ankaran in ali je s tem dosežen 
minimum 5.000 prebivalcev. 

Občina, oziroma v njenem imenu izdelovalec OPN, je naknadno podal posebno obrazložitev 
glede upoštevanja prvega mnenja z vidika umestitve naselja Ankaran med pomembnejša 
lokalna središča. Pojasnjeno je, da občna sicer neposredno ne dosega kriterija 5.000 
prebivalcev v gravitacijskem zaledju, ker iz razpoložljivih podatkov niso razvidni podatki o 
migracijah ljudi čez državno mejo. Prav tako je podatke močno popačen zaradi migracij, ki se 
zgodijo zaradi dela v Luki Koper d.d., saj ima ta sedež podjetja v Mestni občini Koper, čeprav je 
več kot polovica območja pristanišča v Občini Ankaran. Glede ostalih funkcij pa je pojasnjeno, 
da Ankaran že zdaj skoraj dosega nivo pomembnejšega lokalnega središča. Opredelitev 
naselja Ankaran na tem nivoju v OPN je dodatno utemeljena tudi z vidika dimenzioniranja
obsega stavbnih zemljišč. Predvideni obseg stavbnih zemljišč naj bi ustrezal razvoju naselja na 
nivoju pomembnejšega lokalnega središča.

Ministrstvo meni, da je pripravljavec OPN Ankaran v predlogu OPN Ankaran ustrezno utemeljil
opredelitev naselja Ankaran kot pomembnejše lokalno središče. V skladu s tem je treba v
besedilu odloka in na karti št. 1 grafičnega dela OPN – Zasnova prostorskega razvoja v merilu 1 
: 25.000 popraviti opredelitev vloge naselja kot stanje in kot cilj tako, da bo v zasnovi 
prostorskega razvoja občine  določena vloga in funkcija posameznega naselja glede na 
izhodišča in cilje prostorskega razvoja. 

3.1.2 Kolombini – sanacija razpršene gradnje
Ministrstvo je v prvem mnenju nadalje ugotovilo, da je v OPN predvideno, da naj bi s sanacijo 
razpršene gradnje na območju Kolombini in na območju ob Vinogradniški cesti nastali dve novi 
naselji, za kateri pa ni bilo nobene opredelitve, kakšno vlogo in funkcije naj bi imeli v omrežju 
naselij. 

V predlogu OPN Ankaran je v 75. členu navedeno, da se območja razpršene gradnje na 
Kolombinih, ob južnem delu Vinogradniške ceste, vzdolž vzhodnega dela Jadranske ceste in ob 
poti na Brido sanira, vendar ne kot novi naselji pač pa z vidika racionalnejše rabe prostora, 
zmanjšanja vizualne degradacije z oblikovno sanacijo in z vidika opremljenosti z infrastrukturo.
V tem delu je občina upoštevala usmeritve ministrstva.

Ugotovitve:
Ministrstvo ugotavlja, da je Občina Ankaran v predlogu OPN Ankaran ustrezno upoštevala prvo
mnenje ministrstva glede opredelitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij. 

3.2 Razvoj naselij in ohranjanje razpršene poselitve
3.2.1 Širitev naselij

Ministrstvo je v prvem mnenju ugotovilo, da so v OPN Ankaran usmeritve glede razvoja naselij v 
besedilu odloka in na grafičnih prikazih določene skladno s predpisi. Določena so bila območja 
prenove, notranjega razvoja in širitev. Na karti št. 3 »Zasnova območja naselja, določitev 
območij razpršene gradnje in razpršene poselitve« je bil v legendi izraz »poselitveno območje 
UN Ankaran«, ki ni bil ustrezno uporabljen, saj ima izraz »poselitveno območje« po določbah 
ZUreP-2 drugačen pomen. Nejasen je bil tudi pomen izraza »dislocirano območje organizirane 
stanovanjske gradnje«, saj zanj ni bilo nobenih usmeritev v besedilu odloka, razen da je bilo 
ugotovljeno, da obstajata dve taki območji.

Ugotovitve:
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Občina je upoštevala pripombe ministrstva in v predlogu OPN besedilo ustrezno uskladila. 
Ministrstvo meni, da je bilo prvo mnenje v delu, ki se nanaša na usmeritve za razvoj naselij v 
predlogu OPN ustrezno upoštevano. Ustrezno je dopolnjen tudi grafični prikaz na karti 
strateškega dela št. 3: »Zasnova območja naselja, določitev območij razpršene gradnje in 
razpršene poselitve«, v merilu 1 : 25.000.

3.2.2 Razpršena poselitev in sanacija razpršene gradnje
Ministrstvo je glede sanacije razpršene gradnje v svojem prvem mnenju ugotovilo, da Splošne 
smernice pri tem niso bile v celoti upoštevane. S predvideno sanacijo razpršene gradnje v OPN 
Ankaran naj bi nastali dve novi naselji, ki pa nista bili evidentirani kot naselji v omrežju naselij iz 
12. člena odloka, kar je pomenilo notranje neskladje v aktu in sicer med usmeritvami glede 
vloge in funkcij naselij v omrežju naselij in usmeritvami za sanacijo razpršene gradnje. 
Ministrstvo je prav tako ugotovilo, da je treba za predvidena ostala območja sanacije razpršene 
gradnje upoštevati določbe 31. člena Pravilnika o OPN, kjer je predvidena oblikovna in 
komunalna sanacija in je zanjo tudi treba določiti usmeritve, saj dikcija iz 75. člena odloka »v 
skladu z možnostmi« ni bila ustrezna. Ministrstvo je nadalje ugotovilo, da so bila na grafičnem 
prikazu št. 4.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo prikazana območja ukrepov za 
sanacijo razpršene gradnje, vendar ti ukrepi v besedilu odloka niso bili navedeni oziroma ni bilo 
jasno, kaj pomenijo in na kaj se nanašajo.

Ugotovitve:
Ministrstvo je pri preveritvi besedila odloka ugotovilo, da s predvideno sanacijo razpršene 
gradnje ne bosta nastali dve novi naselji, pač pa je predvidena oblikovna in komunalna sanacija
območij razpršene gradnje skladno z 31. členom Pravilnika o OPN. Črtana je tudi dikcija »v 
skladu z možnostmi«. Območja ukrepov za sanacijo razpršene gradnje so še prikazana na
grafičnem prikazu št. 4.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, ki pa so glede na 
podane usmeritve za sanacijo razpršene gradnje smiselna.

Ministrstvo meni, da je občina ustrezno upoštevala ugotovitve iz prvega mnenja glede usmeritev 
za ohranjanje razpršene poselitve in sanacije razpršene gradnje.

3.3 Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora
Ministrstvo je v prvem mnenju ugotovilo, da so bile v osnutku OPN Ankaran usmeritve glede 
območij prepoznavnih značilnosti, predvsem krajine, podrobno določene in skladne s Splošnimi 
smernicami. Naravne prvine in krajinska prizorišča so bila prikazana na karti št. 4.2 Usmeritve 
za razvoj v krajini, usmeritve glede urbanističnega oblikovanja pa na karti št. 4.1  Usmeritve za 
razvoj poselitve in celovito prenovo, pri čemer pa ni bilo posebej izpostavljeno, kaj od naštetega 
se šteje kot območje ali element ohranjanja arhitekturne prepoznavnosti prostora. Ministrstvo je 
predlagalo, da se prikaz na karti strateškega dela OPN Ankaran št. 4.1 ustrezno dopolni.

Ugotovitve:
Občina je sledila predlogu ministrstva in je vsebino urbanističnega oblikovanja naselij razčlenila 
na prepoznavne urbanistično arhitekturne elemente v naselju Ankaran in izven njega. S tem je 
natančno pojasnjeno, kaj od naštetega se šteje kot območje in kaj kot element ohranjanja 
arhitekturne prepoznavnosti. Ministrstvo meni, da je občina upoštevala ugotovitve glede 
ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora iz prvega mnenja. 

3.4 Razmestitev dejavnosti v prostoru
Ministrstvo je v prvem mnenju ugotovilo, da so bile pri določitvi usmeritev glede razmestitve 
dejavnosti v prostoru v osnutku OPN Ankaran Splošne smernice ustrezno upoštevane. Ne 
glede na to je bilo ugotovljeno, da so bile nekatere vsebine na grafičnem prikazu – karti št. 4.2 
Usmeritve za razvoj v krajini, v merilu 1 : 25.000 določene zelo natančno, kar pomeni, da so 
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precej neposredno zavezujoče za določitev območij namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev v izvedbenem delu OPN. Ministrstvo je ocenilo, da bi bilo smiselno te 
vsebine prikazati na bolj generaliziran način, kar pomeni, da so strateške usmeritve na tak način 
ohlapnejše, niso tako neposredno zavezujoče in lahko ostajajo dalj časa nespremenjene.

Občina Ankaran je v predlogu OPN vsebine navedene grafične prikaze ohranila 
nespremenjene. Glede na to, da je šlo le za priporočilo ministrstva, to za občino ni bilo
neposredno zavezujoče. Ministrstvo vseeno še enkrat predlaga, naj občina preveri ustreznost 
grafičnega prikaza na karti št. 4.2 Usmeritve za razvoj v krajini, v merilu 1 : 25.000.

3.5 Območja namenske rabe prostora
Ministrstvo je v prvem mnenju s področja razvoja poselitve pri pregledu grafičnih prikazov 
posameznih območij namenske rabe prostora ugotovilo, da območja namenske rabe prostora, 
kot so bila opredeljena v osnutku izvedbenega dela OPN Ankaran, večinoma sledijo 
opredelitvam in usmeritvam iz strateškega dela. Kljub temu pa je ministrstvo ugotovilo določena 
neskladja oziroma nejasnosti pri ugotavljanju skladnosti strateškega in izvedbenega dela OPN. 
To je bilo ugotovljeno na območju kopališča Debeli rtič, na območju Valdoltre in na območju Sv. 
Katarine.

Po pregledu gradiva predloga OPN ministrstvo ugotavlja, da na navedenih območjih ni opaziti 
bistvenih neskladij med grafičnim prikazom strateškega dela na karti št. 5. Usmeritve za 
določitev namenske rabe zemljišč in razvoj dejavnosti in grafičnimi prikazi podrobnejše 
namenske rabe prostora v merilu 1 : 5.000. Vsebine strateškega dela, ki se nanašajo na razvoj 
in razmestitev dejavnosti, so prikazane z grafičnimi simboli, kar ne odraža obsega površin, 
določenih v izvedbenem delu OPN na prikazu območjih enot urejanja prostora, osnovne 
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev.

3.6 Območja državnih prostorskih načrtov
Ministrstvo je v prvem mnenju ugotovilo, da so bila v 171. členu odloka, v Tabeli 21 navedena 
območja EUP s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji in usmeritvami za načrtovanje z 
občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti. Med temi so bila tudi območja, kjer veljajo državni 
prostorski načrti (v nadaljnjem besedilu: DPN). Iz tabele je izhajalo, da so za nekatera od teh 
območij določene usmeritve za spremembo DPN (območja LU-01, LU-05, LU-06, LU-07, LU-08, 
LU-09, LU-11, LU-19), kar je v nasprotju s predpisi. Poleg tega je bilo pri preveritvi mej območij 
namenske rabe prostora z mejami državnih prostorskih aktov ugotovljeno, da te ponekod niso 
bile ustrezno upoštevane. Občina je za določena območja enot urejanja prostora določila 
namensko rabo prostora, ki ni ustrezala prostorskim ureditvam načrtovanim z DPN

Z namenom uskladitve OPN Ankaran s pristojnimi nosilci urejanja prostora je bil organiziran 
usklajevalni sestanek, kjer so se Občina Ankaran, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo 
za infrastrukturo dogovorili, na kakšen način uskladiti OPN z vidika upoštevanja določb DPN.
Občina je v vlogi za pridobitev drugega mnenja na predlog OPN Ankaran posebej obrazložila 
upoštevanje prvega mnenja Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za obrambo.

Ministrstvo je preverilo besedilo odloka OPN Ankaran in v delih, ki se nanaša na DPN za 
območje Luke Koper, ugotovilo, da ni v nasprotju z veljavnim DPN. Prav tako je v dopolnjenem 
predlogu na kartah izvedbenega dela OPN pravilno prikazana meja DPN.

4. Zaključna ugotovitev
Ministrstvo ugotavlja, da je Občina Ankaran upoštevala ugotovitve iz prvega mnenja ministrstva 
št. 35032-124/2018/12/10922-02 z dne 25. 9. 2018. 
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Ministrstvo predlaga Občini Ankaran, naj pred sprejemom predloga OPN upošteva to in druga 
mnenja nosilcev urejanja prostora in uskladi oziroma odpravi morebitne druge pomanjkljivosti, ki 
nimajo podlage v veljavnih predpisih, ali so v nasprotju z njimi in na katere v tem mnenju ni bilo 
posebej opozorjeno. 

         Ana VIDMAR
                                                                    Vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje

Pripravil:
mag. Mojmir Prelog
Sekretar

         

Poslati po e-pošti: 

ـ info@obcina-ankaran.si
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Priporočeno: Navadno: Elekty: 

Prejeto 

l U -0B- 2020 
Šifra zadeve: Org. enota; Priloge: 

350 4x vala — b! 
Ministrstvo za infrastrukturo izdaja na podlagi 273. ćlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št 61/17) in 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US, 
61/17), v zvezi s pozivom Občine Ankaran, št. 350-4/2016 (130) z dne 4. 5. 2020, naslednje 

drugo mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta občine Ankaran za območja 
mineralnih surovln (področje rudarstva) 

Na predlog Občinskega prostorskega načrta občine Ankaran nimamo pripomb in dajemo k njemu 
pozitivno drugo mnenje. 

Prijazen pozdrav. 

./ 
Pripravil: 

mag. 
sekretar 

Vročiti: 
- naslovnik - elektronsko, 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana - elektronsko.
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Zadeva: Mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljevanju: 
ministrstvo), je dne 14. 9. 2020 prejelo dopis Občine Ankaran št. 350-4/2016(177) z dne 14. 9. 
2020, da na podlagi 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v 
nadaljevanju: ZUreP-2) kot nosilec urejanja prostora poda mnenje k predlogu Občinskega 
prostorskega načrta Občine Ankaran (v nadaljevanju: predlog OPN).

Dopolnjeno gradivo za pripravo mnenja k predlogu OPN je ministrstvo prejelo po elektronski 
pošti, in sicer:

� tekstualni del OPN,
� grafični del OPN (SD_OPN),
� priloge OPN (Uskladitev predloga OPN Ankaran z drugim mnenjem MKGP, julij 2020).

1. Ministrstvo je v postopku priprave OPN že izdalo mnenje k osnutku OPN Občine Ankaran, 
številka 350-32/2016/5 z dne 5. 9. 2018 in drugo mnenje k načrtovanim prostorskim 
ureditvam OPN Občine Ankaran, številka 350-32/2016/16 z dne 16. 6. 2020 ter opravilo 
terenski ogled dne 2. 9. 2020.

2. Gradivo za podajo mnenja je ministrstvo pregledalo z vidika upoštevanja Splošnih smernic 
s področja varovanja kmetijskih zemljišč št. 350-24/2013/25 z dne 19. 8. 2019 (v 
nadaljnjem besedilu: splošne smernice) in predpisov o varovanju kmetijskih zemljišč.

3. Ministrstvo je za pripravo mnenja uporabilo digitalne grafične podatke veljavne namenske 
rabe prostora (datoteka »321_graficni_del\vektorji\shp\RABA«, v mapi »32_sta_pro«), 
predlagane namenske rabe prostora, ki jo je prejelo po elektronski pošti in  posegov 
(datoteka »382_SHP_sprememb\SPR_OPN«, v mapi »38_podr_nup«), ter posegov, 
pridobljenih v posredovanem gradivu.

4. Glede na izveden presek veljavne namenske rabe stavbnih zemljišč z zemljišči, ki so po 
evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljevanju: evidenca dejanske 
rabe), kmetijska in gozdna, je v občini 101,8 ha (27 %) nepozidanih stavbnih zemljišč.

Glede na izveden presek veljavne in predlagane namenske rabe je ministrstvo ugotovilo, 
da občina predlaga:
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a) Spremembo 84,4 ha kmetijske namenske rabe, od tega:
� 4,9 ha v območja stanovanj (S),
� 1,1 ha v območja centralnih dejavnosti (C),
� 0,4 ha v območja proizvodnih dejavnosti (I),
� 4,1 ha v posebna območja (B),
� 0,3 ha v območja zelenih površin (Z),
� 61,3 ha v območja prometnih površin (P),
� 0,1 ha v območja okoljske infrastrukture (O),
� 1,1 ha v površine razpršene poselitve (A),
� 10,8  ha v območja gozdnih zemljišč (G).

b) Spremembo 42,9 ha nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo, od tega:
� 22,8 ha iz območij stavbnih zemljišč,
� 20,1 ha iz območij gozdnih zemljišč,

5. Opredelitev ministrstva do posegov na kmetijska zemljišča:

a) Za ministrstvo so po pregledu prejetega dodatnega gradiva sprejemljivi naslednji posegi 
na kmetijskih zemljiščih, s katerimi občina predlaga spremembo namenske rabe 
kmetijskih zemljišč v območja stavbnih zemljišč, območja drugih zemljišč in območja 
voda: 

Št. posega EUP
Veljavna 
PNRP

Predlagana 
PNRP Površina 

(m2)

Ugotovitev MKGP*

150, 151, 
188

K SS 33.361,18 11 (vračilo poseg št. 
67)

153 K ZP 16.098,29 11,  (vračilo poseg št. 
78)

161 K A 157,72 14
187 K SS 13.844,71 11 (vračilo poseg št. 

67)
307 K ZD 2.298,13 11 (vračilo poseg št. 

363)
320 K BT 456 1
321 K BT 467 1
331 K BT 336 1
350 K O 350 1

*Legenda:
1. uskladitev z dejanskim stanjem 
2. uskladitev z zemljiško katastrskim prikazom
3. uskladitev z veljavnim državnim prostorskim načrtom
4. širitev za potrebe kmetijskega gospodarstva
5. širitev za potrebe objektov cestne in vodne infrastrukture, nujno potrebnih zaradi 

prostorskih ureditev državnega pomena 
6. uskladitev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom oziroma z lokacijsko preveritvijo
7. poseg na (predlog) območje(a) ostalih kmetijskih zemljišč
8. poseg na (predlog) območje(a) trajno varovanih kmetijskih zemljišč nižje bonitete 

oziroma z manjšim številom točk
9. zapolnitev vrzeli stavbnih zemljišč
10. občina izkazuje upravičeno potrebo po širitvi 
11. na podlagi ugotovitev s terenskega ogleda
12. občina je predložila izjavo, da je objekt zgrajen pred 1. 1. 1998
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13. občina je predložila gradbeno dovoljenje za objekt, zgrajen od 1. 1. 1998 dalje
14. občina je podala dodatno obrazložitev

b) Za ministrstvo so sprejemljivi tudi naslednji posegi na kmetijskih zemljiščih, s katerimi 
občina predlaga spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v območja stavbnih 
zemljišč, območja drugih zemljišč in območja voda, saj je občina za slednje predložila 
ustrezno vračilo nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo (v 
nadaljevanju: vračilo):

Št. posega
Veljavna 
PNRP

Predlagana 
PNRP Površina 

(m2)

Ugotovitev MKGP*

117, 157 K A 1.436,77 Vračilo poseg št. 246
118, 119 K A 445,79 Vračilo poseg št. 285

120 K A 353,94 Vračilo poseg št. 46
121, 328 K A 227,54 Vračilo poseg št. 245

125 K A 116,39 Vračilo poseg št. 292
150, 151, 

188
K SS 33.361,18 Vračilo poseg št. 67

156 K A 308,51 Vračilo poseg št. 241
166 K A 131,93 Vračilo poseg št. 257
175 K A 825,88 Vračilo poseg št. 360
176 K A 163 Vračilo poseg št. 80
324 K A 154 Vračilo poseg št. 279
327 K A 264 Vračilo poseg št. 248
329 K ZP 873 Vračilo poseg št. 360
330 K SS 839 Vračilo poseg št. 63
334 K A 284 Vračilo poseg št. 367
346 K A 270 Vračilo poseg št 204

c) Ministrstvo se strinja s spremembo namenske rabe iz območja stavbnih,  območja 
drugih zemljišč in območja voda v namensko rabo kmetijskih zemljišč:  

Št. posega
Veljavna 
PNRP

Predlagana 
PNRP Površina 

(m2)

Ugotovitev MKGP*

67 C K 1 
*Legenda:
1. na podlagi ugotovitev s terenskega ogleda

d) Ministrstvo se strinja s spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v namensko 
rabo gozdnih zemljišč v primerih, ko je zemljišče po dejanski rabi gozd. 

6. Pri  posegu št. 153 se dovoli umestitev prometnice za dostop do celotnega vzhodnega dela 
Ankarana. Ker nova prometnica ne bo potekala po dosedanji cesti, se stara cesta po 
izvedenih delih vzpostavi v kmetijsko zemljišče. Ostala zemljišča iz posega št. 153, ki jih 
nova prometnica ne bo zajela, občina po izvedenih delih  in parcelaciji povrne v kmetijska 
zemljišča.
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a) Občina je za del posega št. 67, ki se nanaša na spremembo namenske rabe stavbnih 
oziroma gozdnih zemljišč v namensko rabo kmetijskih zemljišč in je po evidenci 
dejanske rabe gozd, določila posebno enoto urejanja prostora. V odloku je določila
prostorske izvedbene pogoje, s katerimi je določen način gospodarjenja oziroma rabe 
tega zemljišča, in rok, v katerem je treba na teh zemljiščih vzpostaviti kmetijsko 
dejansko rabo.

b) Z ostalimi posegi, ki se nanašajo na spremembo nekmetijske namenske rabe v 
kmetijsko namensko rabo, se ministrstvo strinja.

7. Ministrstvo podaja mnenje, da ni pomembnejših vplivov OPN  Občine Ankaran na okolje z 
vidika pristojnosti ministrstva.

Ministrstvo daje k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran pozitivno mnenje 
in  hkrati daje pozitivno mnenje tudi o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje.

S spoštovanjem, 

Pripravila:
mag. Jana Jenko dr. Jože Podgoršek
podsekretarka državni sekretar

Poslano:
– Občina Ankaran - po elektronski pošti na e-naslov: info@obcina-ankaran.si;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja - po elektronski 
pošti na naslov: gp.mop@gov.si;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje - po elektronski pošti na naslov: 
gp.mop@gov.si.
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