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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 
18. julija 2002 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. 
 

Stavbno zemljiš�e, ki je v kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in 
srednjero�nega plana ob�ine na listu Koper 37 opredeljeno na parcelah št. 4114 in št. 4113 k.o. 
Bertoki, se spremeni tako, da se zemljiš�e v enaki velikosti zariše ne parcelah št. 4113 in 4112 k.o. 
Bertoki, obstoje�emu objektu na parceli št. 4113 pa se spremeni namembnost v gospodarski objekt ali 
se ga odstrani. 
 

3. 
 

V kartografsko dokumentacijo v prostorskih sestavinah dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine 
se na listu Koper 46 kot stavbno zemljiš�e vnese del parcele št. 620 k.o. Gažon, na kateri je zgrajen 
objekt pred letom 1967 in  ima tudi status stavbnega zemljiš�a na podlagi 49. �lena zakona o stavbnih 
zemljiš�ih (Uradni list RS, št. 44/97). Velikost funkcionalnega zemljiš�a se dolo�i v lokacijski 
dokumentaciji. 

 
4. 

 

V kartografsko dokumentacijo v prostorskih sestavinah dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine 
se na listu Koper 17 kot stavbno zemljiš�e vnese del parcela št. 1276/1 in del parcele št.1275, obe k.o. 
Jernej, za legaliazcijo objekta, ki se v aktu legalizacije vodi pod zaporebno št. 5 (odlok o prostorskih 

 



ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za obmo�je ob�ine Koper, Uradne objave, št. 
15/94). 

 
5. 

 

V kartografsko dokumentacijo v prostorskih sestavinah dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine 
se na listu Koper 47 kot stavbno zemljiš�e vnese parcela št. 6234/3, 6234/11 in del parcele št. 6234/9, 
vse k.o. Bertoki, na katerih je zgrajen objekt in so stavbne na podlagi 49. �lena zakona o stavbnih 
zemljiš�ih (Uradni list RS, št. 44/97). Velikost funkcionalnega zemljiš�a na parceli št. 6234 se dolo�i 
v lokacijski dokumentaciji. 
 

8. 
 

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. 
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Dino Pucer, univ.dipl.oec. 


