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Številka: 35405-159/2021- 8  

Datum:   7.10. 2021 

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o 

organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 

10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21 in 117/21) v povezavi z drugim odstavkom 22. člena Zakona 

o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 

65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE) ter petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-

1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 

21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v predhodnem postopku za nameravani poseg: 

Naložba v trajne nasade, nosilcu nameravanega posega, Simonu Pribac, Padna 1a, 6333 

Sečovlje, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje 2KM Consulting d.o.o, Športna ulica 22, 1000 

Ljubljana, naslednji  

S K L E P 

 

1. Za nameravani poseg: Naložba v trajne nasade na zemljiščih v k.o. 2632 Sečovlje s 

parcelnimi št.: 2995/3, 2995/4, 2995/5, 2995/121, 2983, 2982, 2972, 2973, 2974, 2977, 2980, 

2981, 2971, 2975, 2976, 2979, 2978, 2955, 2957, 2954, 2969, 2970, 2964, 2963, 2966, 2965, 

2962, 2950/2, 2948, 2950/1, 2947, 2946, 2945, 2933, 2935, 2936, 2934, 2938, 2930, 2924/1, 

2958 5644/1, 2961, 2960, 3022/1, 2949, 2956, 3083, 3084, 3085, 5470, 2952, 2951, 2944, 

2940, 2937, 2928,2929, 2991, 3082 in 2925, na zemljiščih v k.o. 2633 Raven s parcelnimi št. 

400, 92, 93, 1966, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1874, 1880/1, 1881, 1882, 1959/6, 

1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969/5, 1966, in na zemljiščih v k.o. 2634 Nova vas s 

parcelnima št. 838/1 in 2688, nosilcu nameravanega posega Simonu Pribac, Padna 1a, 6333 

Sečovlje, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.  

 

2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve. 

 

3. V tem postopku stroški niso nastali. 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 

opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 21.7.2021 s 

strani nosilca nameravanega posega Simona Pribac, Padna 1a, 6333 Sečovlje, ki ga po 

pooblastilu zastopa podjetje 2KM Consulting d.o.o, Športna ulica 22, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka 

za nameravani poseg: Naložba v trajne nasade, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-
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1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 

21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO-1). 

 

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:  

- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 19.7.2021; 

- Pooblastilo za zastopanje z dne 19.7.2021; 

- Kulturnovarstveno soglasje, št. 35104-0283/2021/2, z dne 9.4.2021, ki ga je izdal Zavod 

za varstvokulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trga bratstva 1, 6330 

Piran; 

- Kulturnovarstveno soglasje, št. 35104-0348/2021/2-II, z dne 16.6.2021, ki ga je izdal 

Zavod za varstvokulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trga bratstva 1, 

6330 Piran; 

- Sklep, št. 35620-526/2021-4, z dne 13.5.2021, ki ga je izdala Agencija Republike 

Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana; 

- Prikaz lokacij načrtovanih trajnih nasadov; 

- Katastrski načrt parcel, na katerih je predvidena nova zasaditev trajnih nasadov – 

vinogradov in sadovnjakov (RIBILA 5, BOLČIČ, ŠTULAR, RUDA, POD VUKI, POD 

PADNO in ČEŠNJE ANGELO); 

 

Zahteva je bila dne 24.9.2021, 30.9.2021 in 6.10.2021dopolnjena, in sicer s/z: 

- Potrdilom o plačilu upravne takse z dne 24.9.2021; 

- Popravljen izris območja nameravanega posega (RUDA) Dopolnjenim obrazcem zahteve 

za začetek predhodnega postopka z dne 15. 6. 2021; 

- Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte, št. 330-152/2021-3, z dne 20.7.2021, ki ga je 

izdala Upravna enota Piran, Obala 114 a, 6320 Portorož; 

- Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte, št. 330-149/2021-3, z dne 20.7.2021, ki ga je 

izdala Upravna enota Piran, Obala 114 a, 6320 Portorož; 

- Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte, št. 330-150/2021-3, z dne 20.7.2021, ki ga je 

izdala Upravna enota Piran, Obala 114 a, 6320 Portorož; 

- Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte, št. 330-151/2021-3, z dne 20.7.2021, ki ga je 

izdala Upravna enota Piran, Obala 114 a, 6320 Portorož; 

- Podatki  o spremembi št. parcel na območju nameravanega posega (RIBILA 5) 

 

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz 

tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani 

poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz 

prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti 

nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.  

 

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere 

je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).  

 

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.I Agromelioracije ter projekti za 

preoblikovanje kmetijskih zemljiških posestev, A.I.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere 

je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna v primeru 

površine agromelioracijskih del ali površine preoblikovanih kmetijskih zemljišč 10 ha ali več in/ali 

v primeru površine agromelioracijskih del ali površine preoblikovanih kmetijskih zemljišč 5 ha ali 

več, če gre za poseg na varovanem območju po predpisih o ohranjanju narave. 
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Naslovni organ je, v skladu s četrtim odstavkom 51a. člena ZVO-1, zaprosil ministrstva in 

organizacije iz tretjega odstavka 52. člena ZVO-1, da v 21 dneh od prejema zaprosila pošljejo 

pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča 

njihove pristojnosti. Zaprosilo je bilo posredovano na Direkcijo Republike Slovenije za vode, 

Pristaniška 12, 6000 Koper. 

 

Naslovni organ je dne 4.10.2021 pridobil mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja 

območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper, št. 35019-39/2021-3 z dne 

30.9.2021 (v nadaljevanju mnenje DRSV), iz katerega izhaja, da pri nameravanem posegu gre 

za vzpostavitev trajnih nasadov na razpršenih lokacijah, na že obstoječih kmetijskih zemljiščih, 

zato z vidika upravljanja z vodami pristojnosti DRSV ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, 

ob pogoju, da se bo škropljenje in uporaba fitofarmacevtskih sredstev izvajala skladno s 

priloženim gradivom in veljavno zakonodajo s področja kmetijstva. 

 

Nosilec nameravanega posega je k zahtevi za izvedbo predhodnega postopka predložil sklep št. 

35620-526/2021-4, z dne 13.5.2021, ki ga je izdal naslovni organ ter  iz katerega izhaja, da ne 

gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba 

pridobiti naravovarstveno soglasje. 

 

Nosilec nameravanega posega je k zahtevi za izvedbo predhodnega postopka predložil 

kulturnovarstveni soglasji, št. 35104-0348/2021/2-II, z dne 16.6.2021 in št. 35104-0283/2021/2, z 

dne 9.4.2021, ki ju je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, 

Trg bratstva 1, 63330 Piran, iz katerega izhaja, da se nameravani posegi dovolijo v obsegu in na 

način, kot je določeno v dokumentaciji. 

 

Naslovni organ je pri pregledu lastnih evidenc ugotovil, da je nosilcu nameravanega posega bil 

izdan sklep, št. 35405-473/2017-7, z dne 4.4.2018. 

 

 

Opis nameravanega posega 

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je namen nameravanega posega vzpostavitev trajnih 

nasadov. Nova zasaditev trajnih nasadov – vinogradov in sadovnjakov se bo kot nezahtevna 

agromelioracija izvajala na kompleksnih kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo na sedmih različnih 

lokacijah, in sicer: vinograd RIBILA5 (v obsegu 4,7 ha), vinograd BOLČIČ (v obsegu 0,52 ha), 

vinograd POD VUKI (v obsegu 0,55 ha), vinograd RUDA (v obsegu 4,8 ha), sadovnjak POD 

PADNO (v obsegu 0,50 ha), sadovnjak ŠTULAR (v obsegu 0,60 ha) in sadovnjak ČEŠNJE 

ANGELO (v obsegu 0,29 ha), v skupnem obsegu približno 12 ha. Nameravani poseg bo na 

predvidenih območjih za vzpostavitev trajnih nasadov (vinogradov in sadovnjakov) vključeval 

pripravo tal za sajenje vinske trte in različnih sadnih vrst, postavitev kolov in založno gnojenje ter 

namestitev zaščitne ograje v sadovnjakih. Agromelioracija ne bo vključevala krčenja zarasti in ne 

bo posegala v območja obstoječe vegetacije. 

 

Odločitev 

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg, 

glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presojo vplivov na okolje in 

pridobiti okoljevarstvenega soglasja.  
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Naslovni organ je namreč ugotovil: 

 

1. Značilnosti posega v okolje: 

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega vzpostavitev trajnih 

nasadov na območju velikem približno 12 ha v k.o. 2632 Sečovlje, v k.o. 2634 Nova vas 

in v k.o. 2633 Raven. Zasnova nameravanega posega je predhodno opisana pod 

naslovom Opis nameravanega posega. 

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: skupni učinek 

obremenitve okolja se glede na obstoječe stanje ne bo bistveno spremenil, saj je območje 

namenjeno kmetijski rabi. V bližini nameravanega posega se nahajajo tudi drugi vinogradi 

in sadovnjaki, zato kumulativnih vplivov na okolje ne bo. Iz vidika rabe naravnih virov, 

konkretno kmetijskih zemljišč, bo imel nameravani poseg po oceni naslovnega organa 

pozitiven vpliv. 

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: izvedba 

nameravanega posega vključuje pripravo tal za sajenje vinske trte in različnih sadnih vrst, 

postavitev kolov in založno gnojenje ter namestitev zaščitne ograje v sadovnjakih. 

Agromelioracija ne bo vključevala krčenja zarasti in ne bo posegala v območja obstoječe 

vegetacije. 

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. 

sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): 

- v času izvajanja vzpostavitve trajnih nasadov: emisije onesnaževal v zrak, emisije 

toplogrednih plinov, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vidna 

izpostavljenost in spremembe rabe tal.  

- v času obratovanja trajnih nasadov: emisije onesnaževal v zrak, emisije 

toplogrednih plinov, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup in 

vidna izpostavljenost.  

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih 

nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih 

sprememb: nameravani poseg glede na značilnosti in lokacijo ne predstavlja povečanega 

tveganja za povzročitev večjih nesreč. 

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne 

predstavlja tveganja za zdravje ljudi, ob upoštevanju navodil za uporabo 

fitofarmacevtskih sredstev. 

 

 

2. Lokacija posega v okolje: 

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg je predviden na območju občine 

Piran. Glede na dejansko rabo zemljišč, na vseh sedmih lokacijah, gre predvsem za trajni 

travnik (1300), njivo (1100) in intenzivni sadovnjak (1221), po namenski rabi pa gre za 

območja kmetijskih zemljišč.  

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih 

virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem 

podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, 

najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): območje 

nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, na območjih 

varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov ter na območjih mineralnih surovin v javnem 

interesu. Iz stališča kmetijskih zemljišč ima nameravani poseg pozitiven vpliv, saj je 

namen vzpostavitve trajnih nasadov izboljšanje stanja kmetijskih zemljišč. 

-  Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 

obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih 
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in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, 

rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, 

varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena 

čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; 

gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega 

pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: 

nameravani poseg se nahaja na območju varstva kulturne dediščine, z imenom Sveti 

Peter – Kulturna krajina Sveti Peter – Padna – Nova vas (EŠD 28602), na erozijsko 

ogroženem območju, del nameravanega posega (območje  POD PADNO, ČEŠNJE 

ANGELO in RIBILA 5) pa se nahaja na poplavnem območju.  

 

 

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov: 

- Emisije onesnaževal v zrak: v času vzpostavitve trajnih nasadov bo prihajalo do emisij v 

zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije. Med potekom del bodo 

prisotne tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu, ki pa bodo 

lokalno in časovno omejene. V primeru daljšega suhega obdobja se bo zemljino deloma 

navlaževalo. V času obratovanja trajnih nasadov bo prihajalo do rahlih emisij v zrak, ko 

se jih bo obdelovalo s pomočjo traktorja. Vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju 

nameravanega posega naslovni organ ocenjuje kot manj pomemben. 

- Emisije toplogrednih plinov: v času vzpostavitve trajnih nasadov bo prihajalo do izpustov 

toplogrednih plinov, ki jih bodo proizvajali gradbeni stroji. Strojna dela se bodo izvajala 

jeseni in pozimi. Stroji bodo obratovali v obsegu 1 stroj (bager) 10 dni na hektar 

vinograda. V času obratovanja trajnih nasadov bo prihajalo do minimalnih izpustov 

toplogrednih plinov, ki bodo nastajali kot posledica uporabe traktorja za namene različnih 

opravil (košnja, škropljenje...). Glede na navedeno in ob uporabi brezhibne mehanizacije, 

naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na toplogredne pline v času 

vzpostavitve in v času obratovanja tranjih nasadov, kot manj pomemben. 

- Odlaganje/izpusti snovi v tla: v času vzpostavitve trajnih nasadov ne bo prihajalo do 

odlaganja ali izpustov snovi v tla. V nekaterih primerih lahko med škropljenjem 

vinogradov  pride do tega, da manjši del škropiv odteče s trte in zelenega pokrova tudi v 

tla. Za škropljenje se bo uporabljala elektrostatska škropilnica, ki deluje po principu 

nasprotnega električnega naboja pršenih kapljic, ki se zaradi tega oprimejo listov vinske 

trte. To povzroča, da je odtekanja in zanosa škropiva izredno malo. Ker bodo količine 

fitofarmacevtskih sredstev, ki bodo dosegle tla zelo majhne, le-te ne bodo migrirale v 

nižje hotrizonte tal ali se nadalje izpirale preko talnega profila. Zaradi kratkih razgradnih 

dob se bodo fitofarmacevtska sredstva v tleh vinograda hitro razgradila. Za namen 

preprečevanja oziroma zmanjševanja odtekanja sredstev v tla bodo uporabljeni pravilni 

postopki (ustrezne elektrostatske pršilne naprave) in količine (čim manj ob čim večji 

učinkovitosti), z upoštevanjem ustreznih vremenskih pogojev. Sicer pa v času 

obratovanja vinograda ne bo prihajalo do odlaganja ali izpustov drugih vrst snovi v tla. 

Na podlagi navedenega naslovni organ ocenjuje, da vpliva v času vzpostavitve trajnih 

nasadov ne bo, v času obratovanja trajnih nasadov pa bo vpliv manj pomemben. 

- Ravnanje z odpadki: v času vzpostavitve trajnih nasadov ne bodo nastajali odpadki 

oziroma bodo le-ti nastajali v minimalnem obsegu. Manjše količine odpadkov, kot so na 

primer organska snov pri urejanju površin in posamezni kosi embalaže, bodo ustrezno 

odpstranjeni in deponirani. V času obratovanja trajnih nasadov bodo v času izvajanja rezi 

nastajali organski odpadki. Odrezano vejevje bo prepeljano na razrez in mletje. Ob 

ravnanju z odpadki skladno z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 

in 129/20) in ostalimi predpisi, ki podrobneje urejajo ravnanja s posameznimi vrstami 
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odpadkov, naslovni organ vpliv v času vzpostavitve in v času obratovanja trajnih nasadov, 

ne ocenjuje kot pomemben. 

- Hrup: V času vzpostavitve trajnih nasadov bo, v času del s strojno opremo in 

mehanizacijo, nastajal hrup. Med procesom vzpostavljanja novih trajnih nasadov bo do 

nastanka hrupa prišlo v obdobjih ob pripravi tal za sajenje in založnem gnojenju ter ob 

strojnem sajenju sadik v obsegu približno 3 ha/dan. V času obratovanja trajnih nasadov 

pa bo do nastajanja hrupa prihajalo ob izvajanju rednih opravil, ki se bodo izvajala s 

traktorjem. V trajnih nasadih se predvideva delo s trakorjem v povprečju 30-45 krat letno 

po 1h/ha. Naslovni organ ocenjuje, da vpliv v času vzpostavitve in v času obratovanja 

trajnih nasadov ne bo pomemben. 

- Sevanje svetlobe v okolico: v času vzpostavitve trajnih nasadov ne bo prihajalo do  

sevanja svetlobe v okolico, ker bodo dela potekala podnevi. Tudi v času obratovanja ne 

bo prihajalo do sevanja svetlobe v okolico, ker bodo vsa dela potekala podnevi. Vinogradi 

ne bodo osvetljeni. Naslovni organ ugotavlja, da vpliva nameravanega posega v času 

vzpostavitve in v času obratovanja trajnih nasadov, ne bo. 

- Vidna izpostavljenost: v času vzpostavitve trajnih nasadov bo le-to iz različnih lokacij 

možno opaziti.. V času obratovanja vinogradov bodo ti opazni iz različnih lokacij, vendar 

se bodo kot lokalno tipična krajinska enota povsem ujemali z obkrožajočo krajino. 

Naslovni organ ocenjuje, da vpliv tako v času vzpostavitve trajnih nasadov, kot v času 

obratovanja vinogradov ne bo pomemben. 

- Vibracije: v času izvedbe zemeljskih del lahko pride do nastanka manjših vibracij, ki bodo 

posledica delovanja mehanizacije. V času obratovanja trajnih nasadov vibracije ne bodo 

nastajale. Po oceni naslovnega organa bo vpliv v času vzpostavitve trajnih nasadov manj 

pomemben, v času obratovanja trajnih nasadov pa vpliva ne bo. 

- Sprememba rabe tal: v času vzpostavitve trajnih nasadov se bo delno spreminjala raba 

tal, in sicer iz obstoječe travniške ali njivske rabe v rabo vinogradi oziroma travniški 

sadovnjaki. V času obratovanja trajnih nasadov sprememb rabe tal ne bo. Naslovni organ 

na podlagi zgoraj navedenega ocenjuje, da vpliv v času vzpostavitve trajnih nasadov ne 

bo pomemben, v času obratovanja tranjih nasadov pa vpliva ne bo. 

- Drugi vplivi nameravanega posega (radioaktivno sevanje, elektromagnetno sevanje, 

segrevanje ozračja / vode, smrad, sprememba vegetacije, eksplozije, fizična 

sprememba/preoblikovanje površine, raba vode), upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali 

je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 

Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo 

pomembni. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 

ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti 

okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato 

je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. 

 

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove 
izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa. 

 

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 

82/13 in 175/20-ZIUOPDVE) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. 

Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka 

tega sklepa.  
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Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in 

prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba 

se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 

1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se 

plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse 

– državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-

00435421. 

 

 

                                                                                                mag. Vesna Kolar Planinšič 

                                                                                                 vodja Sektorja za okoljske presoje 

 

 

 

Vročiti: 

- pooblaščencu 2KM CONSULTING d.o.o, Športna ulica 22, 1000 Ljubljana (za: Simon 

Pribac, Padna 1a, 6333 Sečovlje) - osebno. 

 
Poslati: 

- enotni državni portal e-uprava; 

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si), 

- Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran – po elektronski pošti (obcina.piran@piran.si). 

 


