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Na podlagi 180. �lena Statuta Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 
ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008) 

 
 

R A Z G L A Š A M  
 

S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafi�nega dela  

prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana Mestne ob�ine Koper 
 
 
 
                                                                                                         MESTNA OB�INA KOPER 
Št.: 012-1/2008                        ŽUPAN 
Koper, 16. marca 2009       Boris Popovi�  
 
 
 
Na podlagi 6. �lena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in 
srednjero�nega plana Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št. 33/01) in 27.�lena Statuta Mestne 
ob�ine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01,29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je 
Ob�inski svet Mestne ob�ine Koper na seji dne 13. marca 2009 sprejel naslednji  
 
 
 

S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafi�nega dela  

prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana Mestne ob�ine Koper 
 
 

1. 
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega 
plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana,  potrdijo spremembe in dopolnitve v kartografski 
dokumentaciji sprejetih odlo�itev o namenski rabi površin v skladu z merili iz to�ke 6.2.2. v 6. �lenu 
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana 
Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št. 33/01). 
 

2. 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se 
meja poselitvenih površin na obmo�ju razpršene gradnje na parceli št. 4075/3 k.o. Bertoki prenese na 
parcelo št. 4075/7 k.o. Bertoki in na del parcele 4075/6 k.o. Bertoki v skladu z lokacijsko 
dokumentacijo, štev. proj. 78-21/106 maj 1978, ki dolo�a mejo gradbene parcele obstoje�ega objekta.  

 

3. 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
parceli 2540/1 k.o. Bertoki meja poselitvenih površin na obmo�ju razpršene gradnje zariše v skladu s 
prostorskim planom pred digitalizacijo. Poselitveno površino na obmo�ju razpršene gradnje se vriše 
na tisti del parcele kjer stoji objekt, v velikosti, ki je bila dolo�ena v lokacijski dokumentaciji štev. 
proj. 71/21-329, april 1972.  
 



4. 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
parceli 588/3, 588/2 obe k.o. Dekani in manjši del na parceli 588/4 in 588/5 obe k.o. Dekani meja 
poselitvenih površin na obmo�ju razpršene gradnje zariše v skladu s prostorskim planom pred 
digitalizacijo. Poselitveno površino na obmo�ju razpršene gradnje se vriše na tisti del parcele kjer stoji 
objekt, v velikosti, ki je bila dolo�ena v lokacijski dokumentaciji št. proj. 76-21/16, februar 1976. 
 

5. 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se 
obmo�je stavbnih zemljiš� – razpršena gradnja v velikosti 1600 m2, ki je prikazano na parceli št. 
1407/3 in manjši del na parceli 1407/1, obe k.o. Hrastovlje in obmo�je stavbnih zemljiš� – razpršena 
gradnja v velikosti 400m2, ki leži na parceli št. 1407/1 k.o. Hrastovlje in delno na parceli št. 1407/3 
k.o.Hrastovlje, prenese na parcelo št. 1407/3 k.o. Hrastovlje in sicer tako, da se obmo�ji združita in v 
enaki površini (skupaj 2000m2) preneseta na tisti del parcele, kjer stojijo obstoje�i objekti. 
 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se 
obmo�je stavbnih zemljiš� – razpršena gradnja v velikost 600 m2, ki leži na robu parcel št. 1332/6, 
1407/1, 1407/3 in 1398, vse k.o. Hrastovlje, prenese v enaki velikosti na parcelo št. 1398 k.o. 
Hrastovlje in sicer na tisti del parcele, na katerem stojita objekta.  

 
 

6. 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se 
meja poselitvenih površin na parceli 1063/1 k.o. Jernej zariše skladno z namensko rabo dolgoro�nega 
in družbenega plana pred digitalizacijo kartografskega dela plana (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 
9/92, 4/93, in Družbeni plan ob�ine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93), v velikosti cca 350 
m2. 

 
7. 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se 
meja poselitvenih površin na parceli 6349/9 k.o. Semedela in 6349/5 k.o. Semedela, vriše skladno z 
mejo gradbene parcele dolo�ene v lokacijski dokumentaciji št. 4a-351-IB-107/96, maj 1997. 

 
 

8. 
 

Ta sklep za�ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije. 
 
 

 
                                                                                                         MESTNA OB�INA KOPER 
Št.: 012-1/2008                        ŽUPAN 
Koper, 13. marca 2009       Boris Popovi�  

 


