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ODDELEK ZA OZEMLJE, GOSPODARSTVO, 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

ZADEVA     : Obvestilo  o  razgrnitvi  v  zvezi  s  Spremembo Ob inskega  podrobnega  prostorskegač
na rta na zasebno pobudo za katastske parcele  št. č  3705 (del), 3707 (del), 3708 (del), 3709 (del), 3710
(del), 3711/1, 3711/2 (del), 3712 (del), 3713 (del), 3714, 3715, 3718 (del) katastrske ob ine Op ineč č  –
Ulica del Refosco – sprejetje, Trst. 

NOSILKA ORGANIZACIJSKEGA  POLO AJA ZA IZVEDBENO URBANISTI NOŽ Č
NA RTOVANJE IN PROGRAMSKE DOGOVOREČ

Po pregledu:
– 25. lena DZ št. 5 z dne 23.č  2. 2007 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami;
– odgovarjajo ega Izvedbenega pravilnika UPD 086/Preds. z dne 20.č  3. 2008, 7. odst. 7. l.;č
– 2. odst. 7. l. Pravilnika o sprejetju in odobritvi izvedbenih ob inskih na rtov v Trstu;č č č

SPORO AM,Č
da je bila s sklepom Ob inskega odbora na javnem zasedanju št.  č 64 z dne 25. 2. 2021, izvršljivim od
dne  17. 3. 2021 dalje, sprejeta Sprememba OPPN na zasebno pobudo za katastske parcele  št.  3705
(del), 3707 (del), 3708 (del), 3709 (del), 3710 (del), 3711/1, 3711/2 (del), 3712 (del), 3713 (del), 3714,
3715, 3718 (del) katastrske ob ine Op ineč č  – Ulica del Refosco; 

da je Sprememba objavljena na spletni strani ob ineč  (www.retecivica.trieste.it) in je v papirnati obliki
razgrnjena na ob inskem sede u na Costanzijevem prehodu št. 2,  VI. nadstropje, pisarna 631 ali 626 zač ž
30 dejanskih delovnih dni od 17. 03. 21 do 29.04. 21 vklju no, ob upoštevanju izrednih razmer zaradič
pandemije covida-19 pa je vpogled v listine mo en po predhodnem naro ilu v asu uradnih ur: obž č č
ponedeljkih in sredah od 14.30 do 15.30 ure; ob torkih in etrtkih od č 12.00 do 13.00 ure. (tel. št. 040-
6754874;040-6754925;3485500255);

Do izteka obdobja razgrnitve lahko kdorkoli na Ob ino vlo i pripombe, ki jih naslovi na Ob ino Trst,č ž č
Oddelek za ozemlje, gospodarstvo, okolje in mobinost, Trg Zedinjenja Italije št. 4 – tako da izbere
enega od spodnjih na inov:č

-neposredna vlo itev na navadnem papirju v Uradu za sprejemanje aktov Ob inskega Vlo iš a  ž č ž č
na ul. Punta del Forno pt. 2 od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 ure in ob ponedeljkih in 
sredah od 14.00 do 16.30 ure;

- posredovanje prek koncesionarja poštnih storitev ( ig in datum poštnega urada, ki je sprejelž
pošiljko, jam ita  glede  spoštovanja  roka  izklju no  v  primeru  posredovanja  s  priporo enoč č č

http://www.comune.trieste.it/


pošiljko s potrdilom o vro itvi, v primeru navadne pošiljke pa spoštovanje roka jam i datumč č
prejema pošiljke s strani Ob inskega urada za sprejemanje aktov)č ;

-  posredovanje  na  naslov  Certificirane  elektronske  pošte  (PEC)  Ob ine  Trstč
comune.trieste@certgov.fvg.it  z naslova Certificirane elektronske pošte (PEC); ta  oblika
vro anja  je  pravno  enakovredna  priporo enemu  pošiljki  s  potrdilom  o  vro itvi, zatoč č č
spoštovanje roka jam i datum pošiljanja;č
-  posredovanje  na  naslov  Certificirane  elektronske  pošte  (PEC)  Ob ine  Trstč
comune.trieste@certgov.fvg.it z naslova navadne elektronske pošte; ta oblika vro anja nič
pravno enakovredna priporo eni pošiljki s potrdilom o vro itvi, zato spoštovanje roka jam ič č č
datum prejema pisma s strani elektronske pošte Ob inske uprave.č
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