
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 
 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

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

Tel. +386 66 446228    Fax +386 66 271602 

 

 

Na podlagi 2.odstavka 96.,50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 

33/07, 70/80- ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP) ter 43.člena Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Ur.l.RS 108/09-ZVO-1C) in 42. člena statuta Mestne občine 

Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) Župan s tem 

 

 

J A V N I M  N A Z N A N I L O M 

obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega okoljskega poročila osnutka sprememb in dopolnitev 

Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega  

družbenega plana Mestne občine Koper  

 

1. 

 

Javno se razgrne dopolnjeno okoljsko poročilo osnutka sprememb in dopolnitev Odloka spremembah 

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine 

Koper. 

 

2. 

Javna razgrnitev traja od 30.9.2011 do vključno 3.11.2011. 

 

3. 

Dopolnjeno okoljsko poročilo bo razgrnjeno v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, 

Verdijeva ulica 10. 

Ogled razgrnjenega dokumenta 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 in v petek od 8. do 13. ure.  

 

4. 

Javna obravnava dopolnjenega okoljskega poročila bo 3.11. 2011, ob 9. uri, v sejni dvorani Pretorske 

palače, Titov trg 3, v Kopru.  

 

5. 

Med javno razgrnitvijo ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na dopolnjeno okoljsko 

poročilo. Pripombe in predloge se lahko do 3. novembra 2011 poda pisno na mestu javne razgrnitve 

kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestne občine Koper, Urad za 

okolje in prostor, Verdijeva 10 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti 

ključne besede spremembe in dopolnitve sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana 

Mestne občine Koper) ali dajo pisno ali ustno na javni obravnavi.  

 

            

        ŽUPAN  

         Boris Popovič 
 

 

Koper, 30.9.2011  
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