OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR - IL COMITATO PER
L’AMBIENTE E L’URBANISTICA

ŠTEVILKA:
DATUM:

0320-12/2020/15
15. 12. 2020

V skladu s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015), ter 1. odstavkom 91.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradne objave št. 50/2015) je odbor na 2. dopisni seji
delovnih teles Občinskega sveta Občine Ankaran, ki je bila 15. decembra 2020, med 10.00 in 19.00 uro sprejel

MNENJE
o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist

1. člen
Odbor se je seznanil z »Izhodišči za načrtovanje ureditve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih
dejavnosti, načrtovanih v centru Ankarana (enota urejanja prostora AO-07)«.

2. člen
Odbor podaja pozitivno mnenje k sklepu o ugotovitvi, da je ureditev gospodarske javne infrastrukture in
družbene infrastrukture za namen umestitve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti na
nepremičninah s parc. št. 1067 in 1069, obe k. o Oltra, v javno korist, je nujno potrebna in je v javnem interesu,
ter ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem.

Obrazložitev:
Skladno s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega
sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Skladno s 1. odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran komisije in odbori sveta v okviru
svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz
pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Odbor se je na skupni dopisni seji delovnih teles OS OA seznanil z naslovnim predlogom ter podal mnenje kot
sledi v izreku.
ZDENKA STEVANOVIĆ, l. r.
PREDSEDNICA ODBORA

PRILOGA:
-

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist.
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