
   

 

Na podlagi 180. �lena Statuta Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)  
 

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 

Številka: K3503-99/2002                                                                                           ŽUPAN 
Datum:   18. februarja 2005                                                                                 Boris Popovi�, l.r. 
 
 
 
 
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, 30/01 in 29/03) je Ob�inski svet Mestne ob�ine Koper na seji 
dne 17. februarja 2005 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 na 
listu Koper 28 meja poselitvenih površin na obmo�ju razpršene gradnje razširi na parcelo št. 145/5 
k.o. Ankaran. 

 
3. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Koper 17  meja poselitvenih površin na obmo�ju razpršene gradnje zamakne tako, da poteka po 
parcelnih mejah 177/3, 177/5,177/2, 177/7, 177/6 in vklju�uje še južni del parcele 177/4 vse k.o. 
Oltra. Skupna površina poselitvenih površin se ne spreminja. 
 

4. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na  
listu Koper 40  kot obmo�je urbanih poselitvenih površin z oznako ZU-87/6 opredelijo parcele 
št.2473/2, 2473/1 in 2481/1, vse k.o. Sv.Anton, v celoti. 



Na parceli št. 531/1 se zaradi zaokrožitve meje obmo�ja urbanih poselitvenih površin mejo korigira  
tako, da se pomakne poselitvena površina na južni del parcele, na rob ureditvenega obmo�ja za 
poselitev (ZU-87/6). 

 
5. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Buje 7 meja poselitvenih površin na obmo�ju razpršene gradnje na parcelah št. 188*, 2532,  
2531, 2585/4, vse k.o. Koštabona, korigira glede na dolo�eno mejo gradbene parcele v projektni 
dokumentaciji za rekonstrukcijo mlina.  
 

6. 
 

Ta manjša odstopanja od plana za�nejo veljati naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu 
Republike Slovenije, v kartografsko dokumentacijo pa se vnesejo pri naslednjih spremembah plana. 
 
 
 

MESTNA OB�INA KOPER 
Številka: K3503-99/2002                                                                                              ŽUPAN 
Koper, 17. februarja 2005                                                                                        Boris Popovi�, l.r. 


