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Oddelek za ozemlje, energijo, okolje in mobilnost
Slu ba za prostorsko na rtovanje in ovrednotenje starega pristaniš až č č
Urad za izvedbeno urbanisti no na rtovanje in programske dogovoreč č

V Trstu, 6. decembra 2020

ZADEVA: Predlog ob inskega izvedbenega na rta na zasebno pobudo na katastrskihč č
parcelah št.  3712/2, 3712/3, 3712/10, 3712/9, 3710/6, 3709/8, 3710/7, 3709/9, 3709/3, 3708/2,
3707/3, 3705/3, 3705/2 (del), 3711/7, 3711/6, 3711/10, 3711/9, 7075, 7074 (del), 7072 (del), 7073,
7071, 7070, 7069, 7068 (del), 7048 (del), 7076, 3707/2 (del), 7064 (del), 7065 (del), 3718/2 (del)
katastrske ob ine Op ine, ki je zajet v varianto št. 1 k Ob inskemu podrobnemu prostorskemuč č č
na rtu za katastrske parcele št. 3705 (del), 3707 (del), 3708 (del), 3709 (del), 3710 (del), 3711/1,č
3711/2 (del), 3712 (del), 3713 (del), 3714, 3715, 3718 (del)  v isti  katastrski  ob ini  – Ukrep oč
izklju itvi  iz  procesa  strateške  okoljske  presoje  (VAS)  in  iz  procesa  presoje  vplivov  na  okolječ
(VINCA).

OBVESTILO

V skladu s 5. odstavkom 12. lena Zakonske uredbe št. 152/2006 z nadaljnjimi spremembami inč
dopolnitvami sporo amo, da se je s sklepom št. 469 z dne 16. novembra 2020 Ob inski odbor kotč č
pristojni organ v skladu s rko c) 1. odstavka 4. lena D.Z. 16/2008 z nadaljnjimi spremembami inč č
dopolnitvami,  po zaklju ku postopka o primernosti  strateške okoljske presoje (VAS), izrekel oč
izklju itvi zgornjega izvedbenega ob inskega na rta iz postopka strateške okoljske presoje iz lenovč č č č
13. - 18. Zakonske uredbe št. 152/2006 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ter o izklju itvič
iz procesa presoje vplivov na okolje (VINCA) iz UPR št. 357/1997 in Sklepa de elnega odbora št.ž
1323/2014 v skladu z utemeljitvami iz zgornjega sklepa.
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