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Na podlagi 180. �lena Statuta Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) 
 

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 
 
 
 
Številka: K3503-99/2002 
Datum: 18/4-2003  
 

 
 
Na podlagi 6. �lena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in 
srednjero�nega plana Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27.�lena Statuta Mestne 
ob�ine Koper (Uradne objave št. 40/00 in 30/01) je Ob�inski svet Mestne ob�ine Koper na seji dne 17. 
aprila 2003 sprejel  
 
 

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 na 
listu Buje 16 kot obmo�je urbanih površin vnese del (cca 400 m2) parcele št. 1959/3 k.o. Koštabona, 
kot kmetijsko zemljiš�e II. obmo�ja oz. obmo�je gozda pa parcela št. 1959/2 k.o. Koštabona v celoti. 

 
3. 

 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Koper 17  kot obmo�je urbanih površin – obmo�je razpršene gradnje vnese parcela št. 2124/4 
k.o. Jernej. 
 

4. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Koper 29 kot obmo�je urbanih površin opredeli vzhodni del parcele št. 352/1 k.o. Plavje (cca 
1600 m2) in vzhodni del parcele št. 330/3 k.o. Plavje (cca 1200m2). Natan�nejša lega se dolo�i v 
projektni dokumentaciji z opredelitvijo gradbene parcele. 
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5. 

 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Koper 39 kot obmo�je urbanih (poselitvenih) površin opredelijo parcele št. 5156/2, 5154/2 in 
5154/3, vse k.o. Bertoki, parcela št. 5156/1 k.o. Bertoki pa kot II. Obmo�je kmetijskih zemljiš�. 
 

6. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Buje 8 kot obmo�je urbanih (poselitvenih) površin – obmo�je razpršene gradnje opredelijo 
zahodni del parcele št. 761/2 in manjši deli sosednjih parcel št. 762/2, 761/1 in 762/1, vse k.o. Boršt, 
kot I. obmo�je kmetijskih zemljiš� pa vzhodni del parcele št. 761/2 in zahodni deli parcel 760/6, 760/7 
in 760/1, vse k.o Boršt. 
 

7. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Koper 40  kot obmo�je urbanih (poselitvenih) površin opredeli parcela št. 1838 k.o. Dekani 
(razen južnega dela, cca 250m2) ter parcela št. 1839/1 k.o. Dekani. 
 

8. 
 

Pri od�itavanju namenske rabe površin na združenih kartografskih podlagah TTN 5000 in DKN 5000 
je potrebno upoštevati, da prihaja na posameznih obmo�jih zaradi pozicijske nenatan�nosti 
digitalnega katastra DKN 5000 do zamika parcelnih mej glede na njihovo lego v prostoru. Zaradi tega 
je v teh primerih pri od�itavanju namenske rabe posameznih parcel potrebno upoštevati tudi 
topografsko TTN5000 podlago in natan�no mejo opredeliti v lokacijski informaciji z ugotavljanjem in 
obrazložitvijo zamika ter preveritvijo namenske rabe na parceli pred digitalizacijo karte namenske 
rabe površin. 

 
9. 

 
Ta manjša odstopanja od plana za�nejo veljati petnajsti dan po objavi sklepa v Uradnih objavah, v 
kartografsko dokumentacijo pa se vnesejo pri naslednjih spremembah plana. 
 
 
 
 
Številka: K3503-99/2002 
Datum: 17/4-2003  
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