MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
ŽUPAN – IL SINDACO
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 –
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 42. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2) ter 42. člena statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter UL št. 90/05, 67/06 in 39/08) župan s tem
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva

1.
Mestna občina Koper naznanja javno razgrnitev
- dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega
pomena, izdelovalec PS prostor d.o.o., Koper, januar 2018
- okoljskega poročila za OPPN za prostorsko ureditev na območju med Koprskim in Semedelskim
zalivom, št. 1352-15 OP, november 2017, Aquarius d. o. o. in
- dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov OPPN prostorske ureditve na območju med Koprskim in
Semedelskim zalivom na varovana območja, št. 1352-15/VO, november 2017, Aquarius d. o. o
2.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 19. januarja 2018 do 19. februarja 2018 javno razgrnjeno:
- v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do
15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 13. ure.
3.
Javna obravnava bo potekala:
- 14. februarja 2018 s pričetkom ob 16. uri, v spodnji sejni dvorani upravne stavbe Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
4.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek načrta
prostorskih ureditev. Pripombe in predlogi se lahko do 19.2.2018 dajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis
v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestne občine Koper, Urad za okolje in prostor,
Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki zadeva navedejo
ključne besede »Načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva 3505-6/2014«.
Mestna občina Koper bo preučilo pripombe in predloge javnosti in v roku 30 dni po končani javni razgrnitvi do
njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na spletni strani Mestne občine Koper http://www.koper.si.
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