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Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 47/16), tretje alineje drugega odstavka 21. 
člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 
in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,  39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 
seji dne 19. julija 2018 sprejel 
 
 

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih 

na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper 
 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni 
občini Koper (Uradni list RS, št. 50/16 in 12/17) se na koncu 5. člena doda nov sedmi odstavek, 
ki se glasi:  
 
»(7) V primerih, ko investitor načrtuje gradnjo na zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, 
mora k vlogi iz 14. člena tega pravilnika priložiti soglasje upravljavca zemljišča k posegu in 
lokaciji posega.«  
 

2. člen 
 
V drugem stavku tretjega odstavka 6. člena se številka »25« nadomesti s številko »35« ter za 
besedilom »dejansko rabo« doda besedilo »njive in vrtovi,«. 
 
V četrtem odstavku se v drugem stavku za besedo »velikost« doda beseda »strnjenega«,  
preglednica pa se v celoti nadomesti z naslednjo preglednico: 
 

Velikost strnjene 
obdelovalne površine – v 
uporabi na območju MO 
Koper v ha ali število 
čebeljih panjev 

Dejanska raba Maksimalna bruto 
velikost pomožnega 
kmetijsko-gozdarskega 
objekta; v m2; 
maksimalna višina v m 

nad 1ha Njive in vrtovi, trajni 
nasadi 

45m2; 2,5m 

nad 5ha Njive in vrtovi, trajni 
nasadi 

65m2; 2,5m 

nad 40 čebeljih panjev / 30m2; 3m 

                                                                                                                          « 
  



3. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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Št. 3501-1528/2018             Župan 
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