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Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, 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 
naslednji 
 
 

S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela 

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 
 
 

1. 
 

S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in 
dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z 
merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01). 
 

2. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine se območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve) na parcelah št. 
743, 8163, 8162/1, vse k.o. Movraž korigira - zamakne v skladu z Dolgoročnim planom  občine 
Koper (Uradne objave, št. 25/86, 14/95, 11/98) in Družbenim planom občine Koper (Uradne 
objave, št. 36/86, 7/94, 25/94) pred digitalizacijo. 
 
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 743, 8163, obe  k.o. Movraž v 
celoti na ureditvenem območju za poselitev na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno 
za mešano urbano rabo, namenska raba parcele 8162/1 je delno na ureditvenem območju za 
poselitev na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo in delno 
na prvem območju kmetijskih zemljišč. 
 

3. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine se območje za poselitev (območje razložene in razpršene poselitve) na parceli št. 
1149/1 k.o. Semedela korigira - zamakne v skladu z Dolgoročnim planom  občine Koper 
(Uradne objave, št. 25/86, 14/95, 11/98) in Družbenim planom občine Koper (Uradne objave, 
št. 36/86, 7/94, 25/94 ) pred digitalizacijo. 
 
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 1149/1 k.o. Semedela, delno 
območje poselitvenih površin, območje razložene in razpršene poselitve, delno drugo območje 
kmetijskih površin. 
 



4. 
 

V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine se meja poselitvenih površin – (območje razpršene in razložene poselitve) ), na 
parcelah št. *178/6, 1633 in 1631/2, vse k.o. Koštabona korigira - zamakne (proti vzhodu) na 
obstoječi objekt in funkcionalno zemljišče v skladu z Dolgoročnim planom  občine Koper 
(Uradne objave, št. 25/86, 14/95, 11/98) in Družbenim planom občine Koper (Uradne objave, 
št. 36/86, 7/94, 25/94 ) pred digitalizacijo.  
 
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. *178/6 k.o. Koštabona v 
manjšem delu prvo območje kmetijskih zemljišč, v večjem delu območje za poselitev (območje 
razložene in razpršene poselitve), na parcelah št. 1633 in 1631/2, k.o. Koštabona  je 
namenska raba v večjem delu prvo območje kmetijskih zemljišč in v manjšem delu območje 
poselitvenih površin (območje razložene in razpršene poselitve). 
 

5. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije. 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                 MESTNA OBČINA KOPER 
Št. 012-1/2008              Župan 
Koper, 19. julija 2018       Boris Popovič 

 
 
 
 

 


