
   

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 

 
O D L O K  

o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov   
so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoro�nega  

in družbenega plana Mestne ob�ine Koper 
 

 
 
Številka: K3503-166/01                                                                         ŽUPAN 
Datum:   15. oktobra 2004                                                                 Boris Popovi� 
 
 
Na podlagi 21. �lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popravek, 
58/03-ZZK-1), 29. �lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.72/93; 6/94-odlo�ba US, 
45/94-odlo�ba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odlo�ba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odlo�ba US, 
44/96-odlo�ba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odlo�ba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 - 
popravni sklep US, 59/99 – odlo�ba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 in 51/02) 
in na podlagi 27. �lena Statuta Mestne ob�ine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003) je 
Ob�inski svet Mestne ob�ine Koper na seji dne 14. oktobra 2004 sprejel 
 

ODLOK 
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov   

so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoro�nega  
in družbenega plana Mestne ob�ine Koper 

 
 

1. �len 
 
S tem odlokom se ugotovi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s 
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoro�nega in družbenega plana Mestne ob�ine 
Koper v letu 2004: 
-  marina in komunalni privezi, (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4250), 
-  obala med Koprom – Capodistria in Izolo – Isola, (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4251),  
-  obalno obmo�je Ankarana – Ancarano, (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4252),  
-  spremembe v letu 2004 (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4253 in št. 97/2004 – popravek), 
-  vinske kleti, turisti�ne kmetije, (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4254) 
in se zato ne morejo izvajati. 
 

2. �len 
 
Odlok o sprejetju zazidalnega na�rta po�itniškega naselja Debeli rti� (Uradne objave, št. 26/84) je v 
nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in družbenega 
plana Mestne ob�ine Koper (obalno obmo�je Ankarana – Ancarano, v letu 2004) (Uradni list RS, št. 
96/2004 – 4252) in se zato ne more izvajati. 
 

3. �len 
 
Odlok o ureditvenem na�rtu Pomol III (uradne objave, št. 14/95) se ne more izvajati v delu, ki je v 
nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in družbenega 
plana Mestne ob�ine Koper (obalno obmo�je Ankarana – Ancarano, v letu 2004) (Uradni list RS, št. 
96/2004 – 4252). Navedeno obmo�je je prikazano na grafi�ni prilogi št.1, ki je sestavni del tega 
odloka. 
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4. �len 
 
Ureditveni na�rt za obmo�je med tržnico, Semedelsko vpadnico, Badaševico in obalno cesto (Uradne 
objave, št. 8/94) se ne more izvajati v delu (od ustja Badaševice proti Žusterni, morski in kopni del), 
ki je v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in 
družbenega plana Mestne ob�ine Koper (marina in komunalni privezi, v letu 2004) (Uradni list RS, št. 
96/2004 – 4250). 
 

5. �len 
 
Odlok o sprejetju programskega dela zazidalnega na�rta za industrijski kompleks Lama, Iplas, 
mlekarna, hladilnica, se ne more izvajati v delu, ki ga prekriva programska zasnova Trgovsko 
poslovna cona kot reurbanizacija opuš�ene industrijske površine, ki jo dolo�a odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in družbenega plana Mestne ob�ine Koper 
(spremembe v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4253 in št. 97/2004 – popravek).  
 

6. �len 
 
Odlok o zazidalnem na�rtu obrtna cona Škofije (Uradne objave, št. 8/87) je v nasprotju z odlokom o  
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in družbenega plana Mestne ob�ine 
Koper (spremembe v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4253 in št. 97/2004 – popravek) in se 
zato ne more izvajati. 

 
7. �len 

 
V nasprotju s 5. �lenom odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro�nega in 
družbenega plana Mestne ob�ine Koper (spremembe v letu 2004) (Uradni list RS, št. 96/2004 – 4253 
in št. 97/2004 – popravek) je 13. �len odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je Škofije, 
Plavje, Dekani (Uradne objave, št. 7/95) v delu, ki dolo�a, da se prostorski izvedbeni na�rti izdelajo za 
obmo�je Škofije ZDo4 in ZD2. Za obmo�ja iz 13. �lena, ki so v nasprotju s prostorskimi sestavinami 
plana, prav tako ne veljajo dolo�ila 14. �lena odloka.  
Za navedena obmo�ja se do sprejetja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana oziroma 
uskladitve prostorskih ureditvenih pogojev uporabljajo ostala dolo�ila navedenega odloka.  

 
8. �len 

 
V primerih, ko namenska raba površin, opredeljena v prostorskih izvedbenih aktih, ni v skladu z 
namensko rabo kot jo dolo�ajo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro�nega in 
družbenega plana Mestne ob�ine Koper, ki so navedene v 1. �lenu tega odloka, se do uskladitve 
prostorskih izvedbenih aktov za dolo�itev namenske rabe uporabljajo dolo�ila prostorskih sestavin 
dolgoro�nega in družbenega plana (odlok in kartografska dokumentacija). 
 
 

9. �len 
 
Ta odlok za�ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: K3503-166/01 
Datum:   14. oktobra 2004 

ŽUPAN 
Boris Popovi� 


