ŽUPAN – IL SINDACO

Številka: 3505-9/2009
Datum: 26.1.2010

STALIŠ A DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA JAVNI
RAZGRNITVI IN OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OB INSKEGA LOKACIJSKEGA
NA RTA ZA GOSPODARSKO OBRTNO IN RAZVOJNO CONO
SRMIN
Ob ina je z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno obi ajen na in obvestila
javnost o kraju in asu javne razgrnitve, kraju in asu njegove javne obravnave in na inu
dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roku za njihovo posredovanje. Javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ob inskega lokacijskega na rta za
gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin (v nadaljnjem besedilu: spremembe in
dopolnitve OLN) je potekala od 6.11.2009 do 6.12.2009. V asu razgrnitve je bila javna
obravnava (dne 18.11.2009) v sejni sobi upravne stavbe Mestne ob ine Koper.
V skladu z 6.odstavkom 50. lena Zakona o prostorskem na rtovanje je ob ina preu ila
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališ a.
I. STALIŠ A DO PRIPOMB Z JAVNE OBRAVNAVE
Dne 28.11.2009, ob 17.00 uri je bila v sejni dvorani Mestne ob ine Koper javna obravnava, na kateri
je bilo predstavljeno gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OLN. Na javni
obravnavi ni bilo podanih pripomb in predlogov javnosti.
II. STALIŠ A DO PRIPOMB PRISPELIH NA OB INO KOPER, URAD ZA OKOLJE
IN PROSTOR, V ASU JAVNE RAZGRNITVE
V asu javne razgrnitve je bilo osebno s strani podjetja Sermin`g, d.o.o. Koper, na Urad za okolje in
prostor Mestne ob ine Koper posredovano gradivo idejne zasnove trgovskega centra, ki glede na
veljavni prostorski akt za Obmo je I predlaga programsko razširitev - poleg trgovskih, gostinskih in
storitvenih programov projekt vklju uje tudi bazenski kompleks- vodni park.

Stališ e in pojasnilo
Pobudo za spremembe za trgovsko-storitveni objekt na Obmo ju I se sprejme. Gradivo
prostorskega akta se smiselno dopolni v vseh sestavinah, ki jih obravnavana sprememba
tangira.

Drugih pripomb s strani javnosti v asu javne razgrnitve ni bilo.
II. ZAKLJU EK

Predlog Sprememb in dopolnitev OLN se dopolni na podlagi zavzetih stališ ob ine do
podanih pripomb in predlogov javnosti. Stališ a do pripomb se objavi na krajevno obi ajen
na in in na svetovnem spletu.
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