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POSTOPEK OA
Sklep o začetku priprave OPN

1. Posvet s ključnimi deležniki
2. Javni posvet

Podajanje razvojnih pobud
Izdelava osnutka OPN
Izdelava dopolnjenega osnutka OPN
Javna razgrnitev in javna obravnava

3. Javna obravnava
4. Posvet s ključnimi deležniki –

predstavitev stališč

VKLJUČUJOČ IN PREGLEDEN POSTOPEK

OBIČAJEN POSTOPEK
Sklep o začetku priprave OPN
Podajanje razvojnih pobud
Izdelava osnutka OPN
Izdelava dopolnjenega osnutka OPN
Javna razgrnitev in javna obravnava

1. Javna obravnava
Izdelava predloga OPN
Sprejem OPN
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POSTOPEK OA
Druga javna razgrnitev in javna 
obravnava

5. Javna obravnava
Izdelava predloga OPN
Sprejem OPN

VKLJUČUJOČ IN PREGLEDEN POSTOPEK
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NAČRT NADALJNIH AKTIVNOSTI
Druga javna razgrnitev in javna obravnava (27.1. – 27.2.2020)

Zaradi vsebinskih dopolnitev se dopolnjen osnutek OPN ponovno razgrinja z
namenom seznanitve z razlikami, ki so nastale na podlagi stališč do pripomb, podanih
v času prve javne razgrnitve.

Pripombe oziroma pobude, ki so bile podane po zaključku prve javne razgrnitve, se
bodo upoštevale kot pripombe podane na drugi javni razgrnitvi.

Predmet novih pripomb so le spremenjene vsebine, ki so nastale na podlagi stališč 
do pripomb podanih v času prve javne razgrnitve.

Objava stališč do pripomb podanih na drugi javni razgrnitvi (9.3.2020)

Izdelava predloga OPN (20.3.2020)
Na podlagi stališč do pripomb, podanih v času druge javne razgrnitve, se bo pripravil 

predlog OPN.
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NAČRT NADALJNIH AKTIVNOSTI
Posredovanje predloga OPN na MOP za objavo (23.3.2020)

Podaja vlog NUP za izdajo drugih mnenj NUP in odločbe o 
sprejemljivosti plana na okolje (30.3.2020)

Sprejem OPN na Občinski svet Občine Ankaran (junij 2020)

Objava v Uradnem listu RS (junij 2020)
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NEUPOŠTEVANE PRIPOMBE

Občane, katerih predlogi niso bili v nasprotju s temeljnimi
načeli prostorskega načrtovanja, a so bili v nasprotju z vizijo ali
strateškimi cilji prostorskega razvoja občine in bodo še vedno
imeli interes za vnos v prostorski akt vabimo, da podajo
pobudo ob pričetku postopka sprememb in dopolnitev OPN.
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