
VSEBINA

1            P reg ledna karta občine z razdelitvijo na liste
2.1         P reg ledna karta občine s prikazom  osnovne nam enske rabe in klju čnih  om režij g ospodarske javne infrastru ktu re
2.2         P reg ledna karta fu nkcionalnih  in krajinskih  enot
3            P rikaz ob m očij enot u rejanja prostora, osnovne in podrob nejše nam enske rabe prostora
              ter prostorskih  izvedbenih  pog ojev (1:5.000, listi 01-70) 
4            P rikaz ob m očij enot u rejanja prostora in prikaz javne g ospodarske infrastru ktu re (1:5.000, listi 01-70) 

5            P ROSTORSKI IZVEDBENI P OGOJI ZA OBMOČJE MESTA KOP ER
5.1         P reg ledna karta fu nkcionalnih  celot (FC) m esta Koper
5.2         P rostorski izvedbeni pog oji za ob m očje središča m esta Koper: P rikaz varstvenih  režim ov ob jektov, 
              ki niso posam ezni ku ltu rni spom eniki
5.3         P rostorski izvedbeni pog oji za ob m očje središča m esta Koper: P rikaz varstvenih  režim ov trg ov in u lic
5.4         P rikaz drevoredov in zelenih  potez v ob m očju  u rb anističnega načrta

6            P rikaz ob m očij enot u rejanja prostora in ob m očij veljavnih  prostorskih  aktov (1:5.000, listi 03-14, 17-24, 
              29-30, 32, 35, 54, 60-61) 

              Legendni list

GRAFIČNI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KOPER

Izdelal:

Št. projekta:
Datu m : 

Ljubljansk i urbanistični zavod d.d.  I Verovškova u lica 64, Lju b ljana
in
LOCUS prostorsk e informacijsk e rešitve d.o.o.  I Lju b ljanska cesta 76, Dom žale

v sodelovanju  s:
PS Prostor d.o.o. I  P ristaniška 12, Koper

8557
Lju b ljana, janu ar 2022

IZVEDBENI DEL

STRATEŠ KI DEL

1           Zasnova prostorskega razvoja
2.1        Zasnova g ospodarske javne infrastru ktu re - P rom etna infrastru ktu ra
2.2        Zasnova g ospodarske javne infrastru ktu re - Energetika
2.3        Zasnova g ospodarske javne infrastru ktu re - Javna kanalizacija in odpadki
2.4        Zasnova g ospodarske javne infrastru ktu re - Javni vodovod
3.1        Usm eritve za razvoj poselitve
3.2        Zasnova okvirnih  ob m očij naselij, razpršene g radnje in ob m očja razpršene poselitve
4.1        Usm eritve za razvoj v krajini
4.2        Usm eritve za razvoj v krajini - varstva in varovanja
5           Usm eritve za določitev nam enske rabe zem ljišč in prostorskih  izvedbenih  pog ojev


