
MESTNA OB�INA KOPER                              
        Ob�inski svet                                 
 
 Na podlagi 2.  �lena  Zakona  o  planiranju  in  urejanju  prostora  v predhodnem  obdobju  
(Uradni list RS, št.  48/90), 29.  �lena zakona o lokalni samoupravi (U.l.  RS, št.72/93 ; 6/94 -  
odlo�ba  US,  RS  št. U-I-13/94-95,  45/94- odlo�ba US 57/94 in 14/95) in 27.  �lena Statuta     
Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št.  9/95) je Ob�inski svet Mestne ob�ine Koper na seji dne 
29.  junija 1995 sprejel 
 
 
            SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGORO�NEGA PLANA OB�INE KOPER 

ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 
 

(Dopolnitve 95) 
 
Dolgoro�ni plan ob�ine Koper za obdobje od  leta  1986  do  leta  2000 (Uradne  objave  št.   
25/86,  10/88,  9/92,  4/93,  7/94 in 25/94) se dopolni in spremeni v naslednjih poglavjih: 
 
1. V poglavju 4.2.8. Raziskovalna dejavnost, se na koncu poglavja doda nov odstavek z 
naslednjim besedilom: 
"Na obmo�ju med opuš�eno bolnišnico Ankaran, pomolom III, turisti�nim obmo�jem Sv. 
Katarina in severno od obmo�ja Son�ni park, je predvidena izgradnja Tretje univerze". 
 
 
2. V poglavju 4.3.2.1.3. Razporeditev družbenih oskrbnih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti 
se �rta zadnji odstavek: 
" Na obmo�ju med opuš�eno bolnišnico Ankaran in pomolom III je predvidena izgradnja BIC 
centra", ki je bil dodan v Spremembah in dopolnitvah dolgoro�nega plana ob�ine Koper (Uradne 
objave, št. 9/92)". 
 
3. V poglavju 4.5. Splošna ljudska obramba in družbena samozaš�ita, se na koncu poglavja doda 
nov odstavek z naslednjim besedilom: 
"Prostorsko so za potrebe Slovenske vojske opredeljene površine znotraj kontaktnega obmo�ja 
med luko in turisti�no cono Ankaran in obmo�ja Pomola III". 
 
4. V poglavju 6.1.3. Pregled obmo�ij urejanja z vrstami prostorskih izvedbenih aktov, se tabela 
spremeni tako, da se pod zap. št. 2 - Promet P1, Luka - vrsta PIA glasi: 
"ZN, PUP, LN, UN", ter pod zap. št. 3 centralne dejavnost �rta vrstico: "C4 - BIC center - ZN" 
 
 
 
     Št.: 301-5/94                                        PREDSEDNIK   
 
     Koper, 29. junija 1995                              Lojze  Peric  
 
         
 


