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EVA:

Številka: 35000-19/2021/8

Datum: 10. 5. 2022

Na podlagi drugega odstavka 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 

v zvezi s tretjim odstavkom 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 

199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije na 374. dopisni seji dne 

10. 5. 2022 pod točko 12 sprejela naslednji 

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Ankaran soglasje za načrtovanje prostorskih 

ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za celovito 

prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, na zemljiščih oziroma 

delih zemljišč s parc. št. 1358, 1356, 1357, 1212/4, 1212/3, 1215/1, 1215/2, 1217/1, 

1217/2, 1218, 1237, 1236/1, 1236/2, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1226, 

1227 in 1228, vsa v k. o. Oltra (2593).

2. Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Ankaran soglasje za načrtovanje prostorskih 

ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za celovito 

prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, na zemljiščih oziroma 

delih zemljišč s parc. št. 920/2 (na območju vodnega dovoljenja za akvatorij lokalnega 

pristanišča Sv. Katarina v obsegu 11 195 m2), 920/3 in 920/4, vsa v k. o. Ankaran 

(2594).

3. Občina Ankaran v postopku lokacijske preveritve vključi Ministrstvo za infrastrukturo kot 

nosilca urejanja prostora, da predloži mnenje o ustreznosti elaborata lokacijske 

preveritve (v nadaljnjem besedilu: elaborat).

4. Občina Ankaran po izvedbi lokacijske preveritve, s katero bo določila dopustno začasno 

rabo na zemljiščih iz prve točke tega sklepa, pošlje izvod Sklepa lokacijske preveritve in 

izvod elaborata Vladi Republike Slovenije.

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:

– Ministrstvo za okolje in prostor: Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

– Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za letalski in pomorski promet

– Občina Ankaran

– Luka Koper, d. d.
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V vednost:

– Ministrstvo za finance

– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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