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PRILOGA 1

ODLOČBA O POTREBI IZVEDBE CPVO



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25 
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Številka: 35409-340/2018/16
Datum: 8  10  2018

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38 a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 ZDU 1 UPB4, 89/07-odl  US, 126/07 ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP G, 8/12 ZVRS F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40  člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št  
39/06 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, 102/15, 30/16, 61/17 GZ in 21/18 ZNOrg), 47a  člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št  33/07 ZPNačrt, 70/08 ZVO 1B, 108/09-
ZPNačrt A, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek ZUPUDPP, 43/11 ZKZ C, 57/12 in 61/17
ZUreP 2) v povezavi s 2  odstavkom 273  člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP 2, Uradni 
list RS, št  61/17), prvega odstavka 101 a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št  
96/04 ZON-UPB2, 61/06 ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18 ZNOrg in 31/18) in 145. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 ZUP-UBP2, 105/06 ZUS 1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti 
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za pripravo Občinskega prostorskega 
načrta občine Ankaran, pripravljavcu plana Občini Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, 
ki jo po pooblastilu zastopa direktor občinske uprave Občine Ankaran Iztok Mermolja, naslednjo 

ODLOČBO

1 V postopku priprave in sprejemanja Občinskega prostorskega načrta občine Ankaran, 
mora pripravljavec plana Občina Ankaran izvesti celovito presojo vplivov na okolje   

2 Pripravljavcu plana Občini Ankaran ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na 
varovana območja za plan naveden pod zaporedno številko 1

3 V tem postopku ni bilo stroškov  

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je dne 12  9  2018 prejelo vlogo št  350-4/2016(61) z dne 11  9  2018 za izdajo 
odločbe ali je za prostorski akt, ki je v pripravi, potrebno izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje  Vloga se je nanašala na pripravo Občinskega prostorskega načrta občine 
Ankaran (v nadaljevanju OPN Ankaran)  Vlogo je vložil pooblaščenec Iztok Mermolja za Občino 
Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran (v nadaljevanju stranka)  

Vlogi je bila predložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka:
Vloga št  350-4/2016(61) z dne 11  9  2018, Občina Ankaran,
Pooblastilo Občine Ankaran št. 350-4/2016 z dne 3  10  2018

Digitalno gradivo   OPN Ankaran je bilo dostopno od julija 2018 na spletnem strežniku 
Ministrstva za okolje in prostor: http://arhiv mm gov si/mop/interno/ oziroma http://dokumenti-
pis mop.gov si/interno/ 

Po 40  členu Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO 1) je treba v postopku priprave 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu plan), katerega 
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se 



2

ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za 
plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, 
za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO 1 ali, 
če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem 
odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če 
ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. 

V skladu z določili petega odstavka 47.a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v 
nadaljevanju ZPNačrt) ministrstvo pristojno za varstvo okolja v 21 dneh od predložitve vloge 
pisno sporoči občini ali je za občinski prostorski načrt, v konkretnem primeru OPN Ankaran, 
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Občina Ankaran je postopek sprejemanja OPN 
Ankaran vodila po določilih ZPNačrt, kar pomeni da je rok za predložitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora 30 dni. Ministrstvo pa je upravni postopek izdaje odločbe o potrebnosti 
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje vodilo po določilih 40. člena Zakona o varstvu okolja.  

Stranka je vlogo vložila dne 12. 9. 2018, ko so veljala določila Zakona o urejanju prostora od 
dne 1. 6. 2018 dalje (ZUreP 2). Zakon o urejanju prostora v 273. členu, 2. odstavku določa, da 
se postopki priprave občinskega prostorskega načrta, začeti pred uporabo tega zakona, v 
skladu z ZPNačrt končajo po dotedanjih predpisih. Tak občinski prostorski načrt se šteje za 
OPN po ZUreP-2. Sklep o začetku priprave OPN Ankaran je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 44/2016 dne 24. 6. 2016.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju 
Uredba). 

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) se celovita presoja 
vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, 
posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje, sami po sebi ali v 
povezavi z drugimi plani. 

Ministrstvo je ugotovilo, da območje OPN Ankaran oziroma pobude zajemajo območja Natura 
2000, krajinski park, EPO območja in nekatere naravne vrednote, zato je pri odločitvi 
upoštevalo tudi prispelo mnenje ZRSVN.  

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami 
tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih 
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09, v 
nadaljevanju Uredba o merilih). 

Ministrstvo je pri vodenju postopka upoštevalo določila in 21 dnevni ter 30 dnevni rok iz 47.a 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju, prav tako pa določbe šestega odstavka 40. člena 
ZVO 1. 

Zavod RS za varstvo narave je dne 10. 8. 2018 poslal mnenje št. 7-III-124/2-O-18/TT iz 
katerega izhaja, da celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, ZRSVN ocenjuje, da ni 
pričakovati negativnih vplivov plana na varovana območja in pričakujejo, da plan verjetno ne bo 
pomembno vplival na lastnosti naravnih vrednot in sestavine biotske raznovrstnosti, ali pa bodo 
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vplivi celo pozitivni, zato je, ob upoštevanju tega mnenja, ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. 
točke izreka te odločbe. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo je dne 5. 9. 2018 
poslalo mnenje št. 350-32/2016/5 iz katerega izhaja, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov 
OPN Občine Ankaran na okolje z vidika pristojnosti ministrstva. 

Ministrstvo za kulturo je dne 16. 8. 2018 poslalo mnenje št. 3501-45/2016/6 iz katerega izhaja, 
da bo izvedba OPN Ankaran verjetno pomembno vplivala na kulturno dediščino in predlagajo, 
da se postopek celovite presoje vplivov na okolje za ta plan izvede. Ministrstvo je po pregledu 
vloge in mnenja Ministrstva za kulturo ocenilo, da je plan tak, da bi njegova izvedba lahko imela 
pomembnejše vplive na okolje, zato je odločilo, da je ta plan potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje, kar izhaja iz 1 točke izreka te odločbe.

Ministrstvo za zdravje je dne 20. 8. 2018 poslalo mnenje št. 354-140/2016-8 v katerem 
soglašajo z mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-175/18-2/256 z dne 17. 8. 
2018. V tem mnenju Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da je verjetno, da izvedba 
plana ne bo pomembneje vplivala na zdravje in počutje ljudi. 

Zavod za gozdove Slovenije je dne 3. 8. 2018 poslal mnenje št. 350-7/2017-7, iz katerega 
izhaja da OPN Ankaran ne bo negativno vplival na gozd in gozdni prostor.   

Direkcija RS za vode je dne 25. 9. 2018 izdala mnenje 35011 22/2018 2 iz katerega izhaja, da 
plan bo verjetno vplival na okolje s stališča vpliva izvedbe plana na vodni režim in stanje voda 
ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Ministrstvo je iz uradnih evidenc e-vode in Atlas 
okolja ugotovilo, da so v OPN Ankaran poplavna območja, ki so določena na podlagi opozorilne 
karte poplavne nevarnosti. Občina Ankaran ima tudi številna erozijska območja, same pobude 
iz OPN Ankaran pa segajo tudi v vodna zemljišča morja, iz teh dejstev je ministrstvo ocenilo, da 
je plan tak, da njegova izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, zato je odločilo, da je za ta 
plan treba narediti celovito presojo vplivov na okolje, kar je tudi zapisalo pod točko 1 izreka te 
odločbe. 

Ministrstvo je dne 17. 9. 2018 z dopisom št. 35409-340/2018/9 seznanilo stranko z dejstvi in 
okoliščinami v tem upravnem postopku, predvsem z mnenjem Ministrstva za kulturo št. 3501-
45/2016/6 (mnenje je bilo naslovljeno na stranko, ki z njim razpolaga) in stranki dalo 21 dnevni 
rok za izjasnitev o vseh pomembnih dejstvih za odločitev. Rok za odgovor se je iztekel dne 8. 
10. 2018, stranka na poziv ministrstva ni odgovorila. Ministrstvo je dne 3. 10. 2018 stranko 
seznanilo tudi z mnenjem Direkcije RS za vode št. 35011-22/2018-2 z dne 25. 9. 2018, stranka 
ni komentirala vsebine mnenja Direkcije RS za vode.

Ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenj resorjev in meril iz 2. 
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnost plana, značilnost vplivov ter pomen in 
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da bo pri sprejemanju obravnavanega 
plana prišlo do pomembnih vplivov na okolje. Skladno z zgoraj navedenim ministrstvo ocenjuje, 
da je za obravnavani plan potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje skladno z 
določbami 40. člena ZVO-1, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te 
odločbe. S tem je ta odločba utemeljena. 

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka 
te odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen 
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 
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Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti. 

Postopek vodil:

 Jernej Per                                                                                  mag. Tanja Bolte
podsekretar                                                                  generalna direktorica Direktorata za okolje

Elektronsko vročiti (stranki):
- Občina Ankaran, info@obcina-ankaran.si  

V vednost:
Zavod RS za varstvo narave, zrsvn.oepi@zrsvn.si

- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si

Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si
Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si





























































OKOLJSKO POROČILO ZA IZVEDBO POSTOPKA CPVO ZA OPN ANKARAN 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

PRILOGA 2

KARTOGRAFSKE PRILOGE:
Karta 1: OBMOČJE PLANA 

Karta 2: NAMENSKA RABA 

PROSTORA Karta 3: OBRAVNAVANI

POSEGI









OKOLJSKO POROČILO ZA IZVEDBO POSTOPKA CPVO ZA OPN ANKARAN 
 

 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

PRILOGA 3

MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA 
POROČILA 



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


