
 

 

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 

ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) 

 

 

RAZGLAŠAM 

 

S K L E P 

 

o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega 

in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 

 

 

 

                                                                                                    MESTNA OBČINA KOPER 

Št.:   012-1/2008                                                                                             Župan 

Datum: 14.6.2019                                                                                      Aleš Bržan  
 

 

 

 

Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta 

Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 

39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel  

 

 

S K L E P 

 

o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega 

in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 

 

1.  

S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in 

dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z 

merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).  

 

2.  

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine 

se na parcelah št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 

5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5 vse 

k.o. Bertoki območje, določeno kot območje vodnih zemljišč z oznako prostorske enote KV-

20, ukine in nadomesti z namensko rabo ureditveno območje za poselitev, območje za 

proizvodne dejavnosti z oznako prostorske enote KP-14. 



 

Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 

5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 

5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5 vse k.o. Bertoki v celoti ureditveno območje za 

poselitev – območje za proizvodne dejavnosti z oznako prostorske enote KP-14. 

Namenska raba parcel št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 

5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 

6355/5 vse k.o. Bertoki se iz ureditvenega območja za poselitev, območja za proizvodne 

dejavnosti spremeni v območja vodnih zemljišč v delu, ki v naravi predstavlja vodotok – 

razbremenilnik Ara, z oznako prostorske enote KV-20. 

 

3.  

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine 

se na parcelah št. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6  vse 

k.o. Gabrovica in št. 186/2, 186/3, 186/5 vse k.o. Črnotiče zariše območje za pridobivanje 

rudnin in mineralnih agregatov z oznako ZE-2 tako, da ustreza območju določenim z 

Lokacijskim dovoljenjem št. 351-207/65 z dne 15.06.1983, dovoljenjem za izkoriščanje št. 351-

207/65 z dne 25/4-1984 in dovoljenjem za izkoriščanje št. 351-207/65 z dne 20.7.1999.  

Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 

1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6, 186/2, 186/3, 186/5 vse k.o. Črnotiče v celoti območje 

za pridobivanje rudnin in mineralnih agregatov z oznako prostorske enote ZE-2. 

 

4.  

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    MESTNA OBČINA KOPER 

Št.:   012-1/2008                                                                                             Župan 

Koper, 13.6.2019                                                                                      Aleš Bržan  


