
   

 

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 
 
 
 
Številka: K3503-99/2002                                                                                 ŽUPAN 
Koper, 10. oktobra 2003                                                                              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. 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 9. oktobra 2003 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 46 spremeni meja ureditvenega obmo�ja naselja na parcelah št. 908/2, 906 in 905, vse k.o. 
Šmarje, tako, da se omogo�i ustreznejšo umestitev objektov v prostor, vendar pod pogojem, da se 
ohrani obstoje�a velikost poselitvenih površin na teh parcelah, to je 2000 m2.   

 
3. 

 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoro�nega in srednjero�nega plana ob�ine se na 
listu Koper  40 ureditveno obmo�je urbanih (poselitvenih) površin z oznako ZU-87/4 razširi tako, da 
se vanj vklju�i parcela št. 593/4, k.o. Sv. Anton, v celoti. 
 
 
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. 
 
 
 
Št.: K3503-99/2002 
Koper, 9. oktobra 2003  

ŽUPAN 
Boris Popovi� 


