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Na podlagi 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, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 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 23. junija 2021 sprejel naslednji 
 
 

O D L O K 
o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka« 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se ureja veljavnost prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, 
in sicer na delu, ki je bil predmet urejanja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18).  
 
Ureditev s tem odlokom je veljavna do uveljavitve novega prostorskega akta za območje urejanja 
iz prvega odstavka (v nadaljevanju: vzpostavitev nove ureditve).  
 

2. člen 
 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« 
(Uradni list RS, št. 67/18) se razveljavi.  
 
Do vzpostavitve nove ureditve se na območju urejanja iz 1. člena uporabljajo naslednji prostorski 
akti: 

a. Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 
11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 
14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01 in Uradni list, št. 
96/04, 97/04, 79/09); 

b. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta 
Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna 
razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna 
razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga, 43/2017- spremembe in 
dopolnitve, 41/2018- obvezna razlaga, 69/2018- obvezna razlaga, 18/2020- spremembe in 
dopolnitve). 
 

3. člen 
 

Župana se pooblasti za ureditev spornega razmerja v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem 
Republike Slovenije pod opr. št. I U 241/2019, skladno z 2. členom tega odloka.  
 
Sodno odločbo, ki bo izdana oziroma poravnavo, ki bo sklenjena pred Upravnim sodiščem 
Republike Slovenije v postopku pod opr. št. I U 241/2019, župan objavi v roku 8 dni po njeni 
vročitvi Mestni občini Koper na enak način, kot velja za objavo predpisov Mestne občine Koper.  
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4. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Z odlokom se seznani Upravno sodišče Republike Slovenije v postopu številka I U 241/2019. 
 
 
 
 
Številka: 3505-7/2021      MESTNA OBČINA KOPER 
Datum: 23. 6. 2021             ŽUPAN 

Aleš Bržan 
 


