
ODLOK 
o sprejetju zazidalnega na�rta Vojkovo nabrežje 

 
(neuradno pre�iš�eno besedilo) 

 
Vklju�uje: 

- Odlok o sprejetju zazidalnega na�rta Vojkovo nabrežje (UO, št. 6/84) 
- Sklep – manjši odmik od ZN Vojkovo nabrežje (UO, št. 8/87) 
- Odlok o spremembi odloka o zazidalnem na�rtu Vojkovo nabrežje (UO, št. 25/94) 

 
 
 
 

ODLOK 
o sprejetju zazidalnega na�rta Vojkovo nabrežje 

(UO, št. 6/84) 
 

1. �len 
Sprejme se zazidalni na�rt Vojkovo nabrežje po elaboratu, ki ga je izdelal invest Biro Koper 
pod št. 78-151 v maju 1983. 
 

2. �len 
Elaborat o zazidalnem na�rtu iz prejšnjega �lena je stalno na vpogled pri Ob�inskem komiteju 
za urbanizem, gradbene, komunalne in stanovanjske zadeve ob�ine Koper. 
 

3. �len 
Ta odlok za�ne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
Številka: 350-3/84 
 
Koper, 21. marca 1984 

Predsednik 
Bruno Koreli�, l.r. 

 
 

SKLEP 
manjši odmik od ZN Vojkovo nabrežje 

(UO, št. 8/87) 
 

1. 
Dovoli se manjši odmik od zazidalnega na�rta Vojkovo nabrežje (Uradne objave št. 6/84), ki 
obstaja v tem, da se pritli�ni prostori v objektih VN-3 in VN-4 namenijo poslovno trgovski 
dejavnosti in da se kota praga objektov iz nadmorske višine 1,80 m dvigne na nadmorsko 
višino 1,90 oziroma 2,10 m ter kota venca objektov dvigne od prvotne 8,90 m na koto 10,10 
m nadmorske višine. 
 

2. 
Ta sklep za�ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
Številka: 350-3/84 



 
Koper, 5. marca 1987 

Podpredsednik 
ALDO GABRIJEL, l.r. 

 
 

ODLOK 
o spremembi odloka o zazidalnem na�rtu Vojkovo nabrežje 

(UO, št. 25/94) 
 

1. �len 
S tem odlokom se spremeni Odlok o zazidalnem na�rtu »Vojkovo nabrežje« (Uradne objave, 
št. 6/84) 
 

2. �len 
V elaboratu o zazidalnem na�rtu se 6. �len Pravilnika o izvajanju zazidalnega  na�rta 
spremeni tako, da se glasi: 
»Pritli�ja objektov v obmo�ju zazidalnega na�rta so namenjena poslovnim površinam. 
Nadstropja objektov so namenjena stanovanjskim površinam. 
Dovoljena je sprememba stanovanjskih površin v poslovne površine za pisarniško dejavnost. 
Poslovne površine se ne smejo uporabljati za: 

- dejavnosti, ki presegajo s predpisi dovoljene emisije za bivalno okolje 
- proizvodne dejavnosti 
- samostojna skladiš�a, ki niso vezana na po tem odloku dopuš�ene dejavnosti v 

neposredni bližini 
- dejavnosti, ki zahtevajo dovoz in odvoz blaga s tovornimi vozili v nasprotju z dolo�ili 

odloka o posebnih prometnih površinah v mestu Koper 
- dejavnosti, ki so neobhodno vezane na potrebo po novih parkirnih mestih. 

 
3. �len 

Ta odlok za�ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah. 
 
Št.: 350-3/84 
 
Koper, 29. november 1994 

Predsednik 
AURELIO JURI, l.r. 


