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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 in 64/19) in 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 in 84/18-

ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: postavitev opreme za gojenje školjk, 

nosilcu nameravanega posega Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola, ki ga zastopa direktor 

Edmund Germšek, naslednji 

 

 

 

S K L E P 

 

1. Za nameravani poseg: postavitev opreme za gojenje školjk na vodnem zemljišču v k.o. 
2716 Morje s parcelno št. 1/17, nosilcu nameravanega posega Prosub d.o.o., Zaprta ulica 
3c, 6310 Izola, 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 3. 6. 2020 s 

strani nosilca nameravanega posega Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola, ki ga zastopa 

direktor Edmund Germšek (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega),  prejela zahtevo za 

izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: postavitev opreme za gojenje školjk, 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-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 in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju 

ZVO-1). 

 

K zahtevi je bilo priloženo:  

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 31. 5. 2020; 

- Potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 22,6 EUR z dne 1. 6. 2020; 

- 2 načrta postavitve gojitvenih linij; 

- Odločba o spremembi vodnega dovoljenja št. 35525-7/2018-6 z dne 5. 9. 2018, 

Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana; 
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- Vodno dovoljenje št. 35525-8/2018-5 z dne 12. 9. 2018, Direkcija Republike Slovenije 

za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana; 

- Shematski prikaz priveza gojitvene linije. 

 

Zahteva je bila dne 2. 9., 4. 9. in 7. 9. 2020 dopolnjena, in sicer s/z: 

- Dodatnimi pojasnili v zvezi z nameravanim posegom; 

- Potrdilom o vpisu plovila v register plovil št. 3420-38/2014/2 z dne 1. 8. 2014, 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; 

- Vodnim dovoljenjem št. 35525-6/2018-3 z dne 23. 4. 2018, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. 

 

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. V Ribogojstvo, A.V.1 Priloge 1 

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

predhodnega postopka obvezna, če gre za marikulturo na površini, večji od 5 ha, ko gre za 

školjčišča, ali vzrejo morskih rib na vzrejni površini, večji od 1000 m2. 

 

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega postavitev novih gojitvenih 

linij za školjke na parceli XIII s površino 47.939 m2 ter na parceli IV-A s površino 110.406 m2. 

Skupna površina, na kateri se bo izvajala marikultura znaša okoli 15,8 ha, zato je za 

nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s točko A.V.1 Priloge 1 Uredbe o 

posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 

 

Opis nameravanega posega 

Predmet nameravanega posega je postavitev novih gojitvenih linij za školjke na goijtvenem 

območju Sečovlje, kjer nosilec nameravanega posega že izvaja dejavnost gojenja školjk. 

Postavitev opreme za gojenje školjk se bo izvedla na spodaj navedenih območjih morske 

površine, določene z Gauss – Krügerjivimi koordinatami: 

 

 

Gojitvena parcela XIII - Sečovlje 

Y X 

389654,29  39028,15 

390049,05  39212,80 

390095,65  39113,16 

389700,90  38928,51 
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Gojitvena parcela IV-A - Sečovlje 

Y X 

388917,80  39776,59 

389629,58 40109,54 

389688,90 39982,73 

388977,54 39648,87 

 

Nameravani poseg na parceli XIII bo izveden na površini 47.939 m2 in bo obsegal postavitev 

šestih novih gojitvenih linij dolžine 435 m, ki bodo omogočile pridelavo približno 80 ton školjk na 

leto. Gojenje školjk na parceli IV-A so bo izvajalo na površini 110.406 m2, kjer se bo postavilo 

pet novih gojitvenih linij dolžine 785 m in eno linijo dolžine 265 m, katere bodo omogočile 

pridelavo približno 100 ton školjk na leto.  

Za obe parceli je nosilec nameravanega posega že pridobil vodna dovoljenja (št. 35525-6/2018-

3 z dne 23. 4. 2018, spremenjeno z odločbo o spremembi vodnega dovoljenja št. 35525-

7/2018-6 z dne 5. 9. 2018 za parcelo IV-A in vodno dovoljenje št. 35525-8/2018-5 z dne 12. 9. 

2018 za parcelo XIII), oboje izdano s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 

ulica 28c, 1000 Ljubljana. 

 

Nove gojitvene linije bodo pričvrščene na betonska sidra, ki se bodo dostavila do predhodno 

označenih mest, nato pa se bodo kontrolirano spustila na morsko dno. Na betonsko sidro se bo 

pričvrstila sidrna vrv, ki bo povezana z gojitveno glavno vrvjo, na katero se bodo nato namestile 

boje. Boje preprečujejo potopitev gojenih školjk na dno. 

 

Na novo postavljenih linijah se bodo gojile naslednje vrste školjk: mediteranske klapavice 

(Mytilus galloprovincialis), ladinke (Venus verrucosa), ostrige (Ostrea edulis), noetove barčice 

(Arca noae), velike pokrovače (Pecten jacobaeus) in kraljevske pokrovače (Aequipecten 

opercularis). Gojenje školjk poteka tako, da se seme školjke v času njihovega drstenja oprime 

vrvi, ki so sestavni del opreme za gojenje, nato se školjke nasadijo v gojitvene mrežice, ki se 

obesijo na gojitvene vrvi. Školjke se prehranjujejo s filtriranjem morske vode in za svojo rast ne 

potrebujejo dodatne hrane ali drugih snovi, ki bi lahko obremenjevala okolje. Pobiranje školjk bo 

potekalo s pomočjo barke, ki se uporablja na že obstoječih gojiščih. 

 

Naslovni organ je, v skladu s četrtim odstavkom 51a. člena ZVO-1, z dopisom št. 35405-

209/2020-5 z dne 1. 9. 2020 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. Poziv je bil 

posredovan na: 

- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana; 

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana; 

- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno. 

 

Naslovni organ je dne 8. 9. 2020 s strani Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 

1211 Ljubljana – Šmartno prejel dopis št. 520-9/2020/2 z dne 7. 9. 2020 iz katerega izhaja, da 

Zavod za ribištvo Slovenije ni pristojen za podajo mnenja v konkretnem upravnem postopku. 

 

Naslovni organ je s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote 

Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola (v nadaljevanju ZRSVN), dne 21. 9. 2020 prejel mnenje 

št. 7-II-138/2-O-20/RT z dne 18. 9. 2020, iz katerega izhaja, da se nameravani poseg nahaja na 

varovanem območju Sečoveljske soline, SI5000018. ZRSVN v mnenju ugotavlja, da 
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nameravani poseg ne bo pomembno vplival na zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja 

kvalifikacijskih vrst, zaradi katerih je bilo opredeljeno varovano območje, zato presoja vplivov na 

okolje ni potrebna. 

 

Dne 24. 9. 2020 je naslovni organ prejel mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja 

območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper (v nadaljevanju DRSV), št. 

35019-99/2020-2 z dne 23. 9. 2020. Iz citiranega mnenja izhaja, da DRSV z vidika vplivov na 

vodni režim ne pričakuje bistvenih vplivov. Nameravani poseg po mnenju DRSV sicer 

predstavlja dodatno obremenitev morja pri postavljanju betonskih blokov na morsko dno, ker pa 

se nameravani poseg nahaja znotraj območja, za katerega je bilo izdano vodno dovoljenje, pri 

izdaji katerega so bila upoštevana določila Uredbe o načrtu upravljanja voda na vodnih 

območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16), se pomembnih vplivov ne 

pričakuje.  

 

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 presoje vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

 

Naslovni organ je namreč ugotovil: 

1. Značilnosti posega  

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na vodnem 

zemljišču v k.o. 2716 Morje s parcelno št. 1/17. Predmet nameravanega posega je 

postavitev gojitvenih linij za gojenje školjk na parceli XIII s površino 47.939 m2 in na 

parceli IV-A s površino 110.406 m2. Skupna površina nameravanih posegov znaša torej 

158.345 m2. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega 

opisa. 

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: na območju 

nameravanega posega nosilec nameravanega posega že izvaja dejavnost gojenja 

školjk na površini 109.402,78 m2. S tem bo skupna površina obstoječega in 

nameravanega posega znašala 267.747,78 m2. Pomembnih skupnih vplivov se ne 

pričakuje. 

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

poseg se bo izvajal v morju. Gojile se bodo mediteranske klapavice, ladinke, ostrige, 

noetove barčice, velike pokrovače in kraljevske pokrovače. 

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

sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg ne bo imel 

pomembnih negativnih vplivov na okolje. 

- 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 ne predstavlja povečanega tveganja za povzročitev 

večjih nesreč.  

- Tveganje za zdravje ljudi: postavitev opreme in gojenje školjk ne bo vplivalo na zdravje 

ljudi, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa. 

 

2. Lokacija posega v okolje 

- Namenska in dejanska raba zemljišč: lokacija nameravanega posega se nahaja na 

gojitvenem območju Sečovlje, določenem v Pravilniku o določitvi območij za gojenje 

morskih organizmov (Uradni list RS, št. 38/15), kjer nosilec nameravanega posega že 

izvaja dejavnost gojenja školjk. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2918
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- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti 

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

njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode varovanih 

kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem 

interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju. 

Prav tako se lokacija nameravanega posega ne nahaja na območju varovanih 

kmetijskih zemljišč, niti na najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih 

surovin v javnem interesu. 

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

obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na 

varstvenih 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: lokacija nameravanega posega se nahaja v Jadranskem morju, ki je 

uvrščeno na seznam voda 1. reda iz priloge Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 

2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20). 

Nameravani poseg se bo izvajal v območju za gojenje mehkužcev, ki je določeno s 

Pravilnikom o določitvi območij za gojenje morskih organizmov (Uradni list RS, št. 

38/15). Nameravani poseg se nahaja na območjih, varovanih po predpisih, ki urejajo 

ohranjanje narave, in sicer na območju Natura 2000 - SPA Sečoveljske soline 

SI5000018, določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 

2000), (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 

– odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) in na ekološko pomembnih območjih Sečoveljske soline 

s Sečo (ID 75200) in Morje in morsko obrežje (ID 70000), ki ju določa Uredba o 

ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18). Na 

območju nameravanega posega ni evidentiranih enot nepremične kulturne dediščine. 

Najbližji objekt, vpisan v register nepremične dediščine, se od nameravanega posega 

nahaja v več metrski oddaljenosti proti jugozahodu, tj. Sečoveljski zaliv - Tovorna ladja 

Sečovlje (EŠD 29387). 

 

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov 

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: vsa dela pri gojenju školjk se bodo opravljala na 

plovilu, ki je vpisano v register plovil z namenom izvajanja akvakulture oziroma gojenja 

školjk v skladu s Pravilnikom o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo 

v marikulturi (Uradni list RS, št. 60/16). Vpliv hrupa in emisij toplogrednih plinov ter 

onesnaževal v zrak zaradi uporabe barke bo zanemarljiv in ne bo imel vpliva na okolje 

ali zdravje ljudi. 

- Emisije snovi v vode in vpliv na vode: nameščena oprema in sidra ne bodo vsebovala 

nevarnih snovi. Zaradi dejavnosti gojenja školjk tudi ne bo drugih vnosov snovi v vode, 

saj se školjke prehranjujejo z organskimi ostanki, ki jih prejmejo s filtracijo vode. Iz 

mnenja DRSV št. 35019-99/2020-2 z dne 23. 9. 2020 izhaja, da se ne pričakuje 

pomembnih vplivov na vodni režim. DRSV nadalje ugotavlja da bo postavljanje blokov 

na morsko dno predstavljalo dodatno obremenitev morja, vendar se pomembnih vplivov 

ne pričakuje, saj sta bila za nameravani poseg pridobljeni vodni dovoljenji, pri izdaji 

katerih so bila upoštevana določila Uredbe o načrtu upravljanja voda na vodnih 

območjih Donave in Jadranskega morja. Naslovni organ ocenjuje, da bo obremenitev 

morja zaradi postavitve betonskih blokov za namestitev opreme za gojenje školjk 
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kratkotrajna. Upoštevajoč navedeno ter glede na to, da se nameravani poseg nahaja na 

območju, ki je bilo za to dejavnost določeno s Pravilnikom o določitvi območij za gojenje 

morskih organizmov, se pomembnih negativnih vplivov z vidika emisij v vode in vpliva 

na vode ne pričakuje. 

- Odpadki: v skladu z drugim odstavkom 101. člena Zakona o vodah mora imetnik vodne 

pravice zagotavljati redno odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali 

odvrženih predmetov in snovi. Z odpadki mora ravnati v skladu z Uredbo o odpadkih 

(Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), pri čemer mora izvajalec javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki z območja lokalne skupnosti, kjer so zbrani odpadki, komunalne 

odpadke prevzeti na stroške imetnika vodne pravice. 

- Emisije neprijetnih vonjav: v času nameščanja opreme emisije neprijetnih vonjav ne 

bodo nastajale. Prav tako emisije neprijetnih vonjav v času gojenja školjk ne bodo 

nastajale, saj se le te prehranjujejo s filtriranjem vode, pri čemer se ne oddajajo snovi ali 

plini. 

- Vidna izpostavljenost: izvedba nameravanega posega bo sicer vidno izpostavljena, ker 

pa bodo dela potekala le kratek čas in z le enim plovilom, se pomembnih tovrstnih 

vplivov ne pričakuje. Postavitev opreme za gojenje školjk bo izvedena na območju, ki je 

namenjeno gojenju školjk in kjer se školjke že gojijo, zato pomembnega vpliva na vidno 

izpostavljenost ne bo.  

- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih 

območij (Natura 2000): območje nameravanega posega se nahaja na posebnem 

varstvenem območju NATURA 2000 - SPA Sečoveljske soline in na ekološko 

pomembnih območjih Sečoveljske soline s Sečo (ID 75200) ter Morje in morsko obrežje 

(ID 70000). Naslovni organ je s strani ZRSVN pridobil strokovno mnenje št. 7-II-138/2-

O-20/RT z dne 18. 9. 2020, iz katerega izhaja, da nameravani poseg ne bo pomembno 

vplival na zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst, zaradi 

katerih je bilo opredeljeno varovano območje. Glede na navedeno, naslovni organ 

ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel pomembnega negativnega vpliva na 

zavarovana območja.  

- Drugi vplivi nameravanega posega, 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 in 

82/13) 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-

00435420. 

 

Klementina Zalokar 

     svetovalka 

                           Ana Kezele Abramović 

                    sekretarka 

 

 

 

Vročiti: 

- nosilcu nameravanega posega: Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola - 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); 

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina 

Kristana 1, 6310 Izola – po elektronski pošti (zrsvn.oepi@zrsvn.si); 

- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, 

Pristaniška 12, 6000 Koper - po elektronski pošti (gp.drsv-kp@gov.si). 

 

mailto:zrsvn.oepi@zrsvn.si

