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Objavljena stališča do pripomb in predlogov na spremenjene vsebine
dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran
Ankaran, 14. april 2020. Po januarski, že drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta Občine Ankaran (OPN) in predstavitvi na javni obravnavi je na Občino
Ankaran prispelo 30 pripomb. Z današnjim dnem so objavljena uradna stališča do pripomb in
predlogov, prejetih v okviru druge javne razgrnitve.
Prejete pripombe je izdelovalec prostorskega akta podjetje LOCUS, d. o. o., tudi tokrat podrobno pregledal in
nanje odgovoril s strokovnimi utemeljitvami. Stališča do pripomb so zbrana v enotnem dokumentu, ki je od
današnjega dne na ogled na občinski spletni strani. Dokument, ki obsega 43 strani, temelji na strokovnih
podlagah in je vključujoč do vseh zainteresiranih javnosti, saj je pripravljavec OPN tudi v tej fazi poskušal
prisluhniti vsem konstruktivnim pripombam. S tem, ko je v največji možni meri ugodil pripombodajalcem in
iskal rešitve, hkrati pa v svojih odgovorih na razumljiv način pojasnil odločitve, ki izhajajo iz najsodobnejših
pristopov prostorskega načrtovanja, ima pričujoči dokument veliko dodano vrednost in največjo možno mero
transparentnosti. Ogled gradiva v elektronski obliki je mogoč na občinski spletni strani (Uradne objave) oz.
https://obcina-ankaran.si/sl/zivljenje-v-ankaranu/okolje-in-prostor.
Občina Ankaran in prostorski načrtovalec sta ves čas nastajanja OPN pregledno in dosledno vključevala javnost.
Glede na to, da je težko pričakovana nova prostorska ureditev Ankaranskega polotoka eden najpomembnejših
načrtov občine, se je tako sodelovanje znova izkazalo kot pravilno in ključno. Že sama izvedba druge javne
obravnave je bila dodaten, sicer zakonsko neobvezen korak, s katerim pa je občina želela v največji možni meri
še enkrat vključiti ljudi in subjekte, ki na tem prostoru živijo in delujejo, ter z upoštevanjem njihovih potreb,
vrednot, interesov in prioritet oblikovati trajnostni prostorski načrt. Tudi zaradi prejetih in upoštevanih pripomb
je OPN izboljšan, kakovostnejši in še bolj oblikovan po meri ljudi ter subjektov, ki na tem prostoru bivamo in
delujemo. Predlog OPN, v katerem so že vključene upoštevane pripombe po januarski javni razgrnitvi, bo tako
posredovan nosilcem urejanja prostora v podajo drugega mnenja predvidoma še ta mesec.
Občina Ankaran in izdelovalec OPN se ob tej priložnosti zahvaljujeta vsem, ki so aktivno sodelovali pri njegovi
izdelavi tako med pripravami in na delavnicah kot tudi v okviru vseh javnih razgrnitev in javnih obravnav ter s
tem prispevali h kakovostnejšemu oblikovanju prostorskega načrtovanja Občine Ankaran.
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