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Na podlagi 227. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 20. člena 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o 
odmeri in izračunu komunalnega prispevka na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 
70/19) 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, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 
23. junija 2021 sprejel naslednji 
 

S K L E P 
o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za nadkritje mestne tržnice Koper 

 
1. člen 

 
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, iz Kopra, se 
oprosti plačila komunalnega prispevka za nadkritje mestne tržnice Koper, na zemljišču s 
parcelnimi številkami 892/2, 891, 889/2, 1394/2, 889/4, 889/1, 889/5, 1389/1, 1389/2, 1389/3, 
1397/13 in 890/7, vse k.o. Koper, skladno s projektno dokumentacijo DGD št. 08-19 z datumom, 
marec 2020, ki jo je izdelal projektant Studio Arhitektura d.o.o., Obrtniška ulica 1, Koper, vodja 
projekta Marjan Vrabec, univ.dipl.inž.arh. 
 

2. člen 
 
V primeru gradnje objekta, ki ne bi bil skladen z opredeljeno namembnostjo iz navedene 
dokumentacije, mora investitor objekta poravnati finančno obveznost iz naslova komunalnega 
prispevka v skladu z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o odmeri in izračunu komunalnega prispevka na območju Mestne občine 
Koper (Uradni list RS, št. 70/19). 

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
 
Številka: 427-109/2021          ŽUPAN 
Koper, 23. junija 2021            Aleš Bržan 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Županu Mestne občine Koper 
2. Direktorici občinske uprave 
3. Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine 
4. Uradu za finance in gospodarstvo 
5. Uradu za gospodarske dejavnosti, okolje in promet 
6. Službi za občinski svet in krajevne skupnosti 
7. Arhivu. 
 


