
 

OBČINA ANKARAN 

COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 

Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 

6280 ANKARAN – ANCARANO  

 

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami in 

dopolnitvami) v zvezi s 1. odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 

43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa 

o pripravi Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 44/16) Občina Ankaran (v nadaljevanju 

pripravljavec) objavlja 

JAVNO NAZNANILO 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ANKARAN in OKOLJSKEGA POROČILA ZA OBČINSKI 

PROSTORSKI NAČRT OBČINE ANKARAN 

1. Javno se razgrneta: 

- dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (v nadaljevanju 

OPN),  

- Okoljsko poročilo za OPN Ankaran (v nadaljevanju OP). 

Oba dokumenta je izdelalo podjetje LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. (v 

nadaljevanju izdelovalec). 

2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in OP bo potekala v prostorih Občine Ankaran, 

Regentova 2, 6280 Ankaran, in sicer od ponedeljka, 17. 6. 2019 do vključno petka, 19. 7. 

2019. Ogled gradiva bo možen od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Gradivo bo na dan 

pričetka javne razgrnitve objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Ankaran 

(https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave). 

 

3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in OP bo v četrtek, 27. 6. 2019 ob 18. uri v 

telovadnici Osnovne šole Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran. 

 

4. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec OPN in OP podrobneje obrazložila in 

prisotnim podala dodatna pojasnila. 

 

5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k 

razgrnjenemu OPN in OP na predpisnem obrazcu, dostopnem na naslovu (https://obcina-

ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave), ki ga pošljete na naslov Občina Ankaran, Jadranska 

66, 6280 Ankaran, ali po elektronski pošti na naslov oop@obcina-ankaran.si. Predloge ali 

pripombe lahko posredujete tudi na mestu razgrnitve, in sicer tako, da jih vpišete v knjigo 

pripomb ali pa podate ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče 

zadnji dan javne razgrnitve. 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih 

podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. 
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Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to 

posebej navesti. 

 

6. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Ankaran 

(https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave). 

Številka: 350-4/2016(85) 

Ankaran, 10. 6. 2019 


