
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 
 

 

            

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

    Tel. +386 05 6646 275    Fax +386 05 6271 907 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 

70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 

ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 42. člena statuta Mestne občine 

Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter UL št. 90/05, 67/06 in 39/08) župan  s tem  

  

JAVNIM  NAZNANILOM 

obvešča javnost o javni razgrnitvi  

Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za obalno območje Žusterne  
 

1. 

Mestna občina Koper naznanja javno razgrnitev:  

 Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za obalno območje Žusterne, 

izdelovalec IB Studio d.o.o., Koper. 

 

2. 

Gradivo iz prejšnje točke bo od 07.03.2017 do 22.03.2017 javno razgrnjeno:  

- v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 

- v prostorih Krajevne skupnosti Žusterna, Dolga reber 5, Koper 

 

Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek 

od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 13. ure. V prostorih krajevne skupnosti pa v 

času uradnih ur. 

  

3. 

Javna obravnava bo potekala: 

- 15.03.2017 s pričetkom  ob 16. uri, v sejni dvorani (pritličje) upravne stavbe Mestne občine Koper, 

Verdijeva 10, Koper.  

 

4. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 

sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev. Pripombe in predlogi se lahko v času javne 

razgrnitve dajo pisno na mestnih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se 

pošljejo na naslov Mestne občine Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na 

elektronski naslov obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki zadeva navedejo ključne besede „PUP za 

obalno območje Žusterne”. Mestna občina Koper bo preučila pripombe in predloge javnosti in do 

njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Mestne občine Koper http://www.koper.si.  

 

6. 

To javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način, svetovnem spletu in oglasni deski Mestne 

občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.  

 

 

ŽUPAN 

         Boris Popovič 

 

Številka: 3505-11/2016-8 

Koper, 24.02.2017             


