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ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 228    Fax +386 05 6271 602 

 
Na podlagi 57. in 96. �lena Zakona o prostorskem na�rtovanju (ZPNa�rt, Uradni list RS, št. 
33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009) in 42. �lena Statuta Mestne ob�ine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne 
ob�ine Koper dne 6.4.2010 sprejel 

 
SKLEP  

o spremembi sklepa o za�etku priprave sprememb in dopolnitev  
prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni ob�ini Koper 

 
 
1. V sklepu o za�etku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v 

Mestni ob�ini Koper, št. 3505-2/2010, z dne 10.3.2010 (Uradni list RS, št. 27/2010) se 
spremeni besedilo to�ke 4. (Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oz. njegovih 
posameznih faz)  tako, da sev celoti glasi: 

 
»4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oz. njegovih posameznih faz 
 

F A Z A ROK 

Sklep o za�etku priprave in objava sklepa v uradnem glasilu in 
svetovnem spletu 

april 2010 

Priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUPa   5 dni po uveljavitvi sklepa 

Pridobitev smernic državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora  15 dni  

 

Priprava dopolnjenega osnutka    7 dni po pridobitvi smernic 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi, objava na 
krajevno obi�ajen na�in in v svetovnem spletu  

7 dni pred pri�etkom javne 
razgrnitve 

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga PUP-a z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

15 dni  

Priprava stališ� do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in 
javne obravnave in objava stališ� na krajevno obi�ajen na�in 

7 dni po zaklju�ku javne 
razgrnitve 

Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev 
PUPa   

7 dni po potrditvi stališ�  

Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora  15 dni 

Sprejem odloka na Ob�inskem svetu in objava v uradnem glasilu 10 dni po sprejemu odloka na 
Ob�inskem svetu 

« 
 



 
2. Ta sklep za�ne veljati z dnem, ko ga sprejme župan. 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne ob�ine 
Koper, www.koper.si. 

 
 
 
Št.: 3505-2/2010 
Koper, 6.april 2010 
 

 
 

 
 

  

ŽUPAN 
Boris Popovi� 


