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5. Pogoji prodaje: 

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 

 

Nepremičnine  s parc. št. 399/7 in 501/10  k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za 

poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. 

 

Nepremičnine s parc. št. 545/5,  362/1,  1652/2 in 539/1 k.o. Šmarje se nahajajo  v ureditvenem 

območju za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v 

naselju Šmarje.  

 

Nepremičnini s parc. št.  404/13 in 404/17 k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za 

poselitev, v območju za stanovanja,  v naselju Spodnje Škofije.  

 

Nepremičnine s parc. št.  1394/2, 1394/5, 1394/9, vse  k.o. Škofije se nahajajo v ureditvenem območju 

za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju 

Zgornje Škofije.  

 

Nepremičnini s parc. št.  312 in 313 k.o. Plavje se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na 

območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. 

  

Nepremičnine s parc. št.  777/13, 777/15, 777/16, vse  k.o. Plavje se nahajajo v ureditvenem območju 

za poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku 

Puberli.  

 

Nepremičnina s parc. št.  214/10 k.o. Hribi se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v območju 

izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji.  

 

Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13, 655/18 in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem 

območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v 

naselju Hrvatini. 

 

Nepremičnina s parc. št.  1158/7, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v 

območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Kolomban.  

 

 Nepremičnini s parc. št. 111 in 114/1 k.o. Oltra, se nahajata v ureditvenem območju za  poselitev,                                                                                                                        

območje za centralne dejavnosti, za katero je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in               

družbenega plana Mestne občine Koper potrebno sprejeti nov izvedbeni prostorski akt. 

 

Nepremičnina s parc. št. 183/1 k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za 

poselitev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega 

načrta – parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se 

območje začasno ureja s PUP.    

 

Nepremičnine s parc. št. 716/2, 811/2, 821, 825, 877/18, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/1, 880/4, 

880/5, vse k.o. Ankaran in parc. št.  5545/1, 5545/10, 5545/11, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 

5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 5835/26, 5835/27,5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 

5978/1, 5978/2, 6016/2, 6062/17, 5835/25, 5835/28, vse k.o. Bertoki se nahajajo znotraj ureditvenega 

območja državnega prostorskega načrta. 

 

Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 

1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo  v ureditvenem območju za poselitev, 

v območju centralnih dejavnosti,  v naselju Ankaran - na območju Debelega rtiča.  
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Nepremičnine s parc. št.  1298/7, 1446/11,1449/2, 1454/2,  1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 

1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1,  1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10,  vse k.o. Koper, 

se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju centralne dejavnosti, v vplivnem 

območju starega mestnega jedra mesta Koper. 

 

Nepremičnina - poslovni objekt z operativnim imenom »Libertas«,  s parcelno številko 122/1 k.o. 

Koper,  se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem 

območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. 

 

Nepremičnine s parc. št. 1465/3, 1464/6 in 1464/7, vse  k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem 

območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. 

 

Nepremičnina s parc. št. 352/19 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  

območje za stanovanja. v naselju Koper – Za gradom. Območje ureja Odlok o lokacijskem načrtu za 

cesto Semedelska vpadnica- Ulica Vena Pilona. 

 

Nepremičnine s parc. št. 314/1, 316 in 317/11 k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za 

poselitev,  na območju za stanovanja, v naselju Koper - Žusterna. 

 

Nepremičnine s parc. št. 940, 942/2, 938/2 in 1313/2  k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju 

za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran. Parcela št. 938/2 je v postopku 

parcelacije in bo po izvedeni parcelaciji imela parcelno številko 938/3 z izmero 1886 m2.   

 

Nepremičnini s parc. št. 644 in 647, obe k.o. Vanganel se nahajata na območju urbanih zemljišč 

namenjenih za mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali Čentur. Na podlagi 

družbenega plana občine Koper se nepremičnina s parc. št. 647  k.o. Vanganel nahaja na območju 

arheološke dediščine, ki predvideva najstrožji režim varovanja in sicer ohranitev obstoječega stanja.  

 

Nepremičnina s parc. št. 1795/6 k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju 

izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Ankaran – zaselek Barižoni. 

 

Nepremičnina s parc. št. 234.S k.o. Koštabona, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v 

območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Koštabona. V 

naravi nepremičnina predstavlja stanovanjsko stavbo, ki je v uporabi.  

 

Nepremičnina s parc. št.  2740 k.o. Krkavče, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju 

razložene  in razpršene poselitve, v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. 

 

Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 834 k.o. Koper, na naslovu Carpacciov trg 7, 

Koper. Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne 

dejavnosti, v naselju Koper. Poslovni prostor je obremenjen s sklenjeno najemno pogodbo. Kupec 

nepremičnine bo moral z najemnikom urediti premoženjskopravna razmerja glede vlaganj najemnika 

v poslovni prostor.  

 

Nepremičnina s parc. št.  3431, k.o. Pomjan, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju 

izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan. V naravi gre za 

dotrajano stanovanjsko stavbo. 

 

Nepremičnina s parc. št.  1265/3, k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju 

razpršene poselitve, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Kolomban. V naravi gre za 

dotrajano gospodarsko poslopje, ki je v uporabi. Dostop je možen le po privatni parcelni. 
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Nepremičnina s parc. št.  3121/2, k.o. Osp, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju 

izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Osp. V naravi gre za 

dotrajano stanovanjsko stavbo. 

 

Nepremičnini s parc. št. 1787/2 in 1788/2, k.o. Semedela, se nahajata na območju poselitvenih 

površin, v območju razpršene poselitve, ki je namenjeno za mešano  urbano  rabo, v naselju Šalara. V 

naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo in gospodarsko poslopje ter zemljišče okoli nje, ki je v 

uporabi. 

 

Nepremičnini s parc. št. 4052  in 4053,  k.o. Gabrovica, se nahajata v ureditvenem območju za 

poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju 

Gabrovica pri Črnem Kalu. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedenih 

nepremičninah v višini 15/16-in. 

 

Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno št. 1111, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za 

poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Poslovni prostori se nahajajo v 1. 

nadstropju in na podstrešni etaži in so za uporabo potrebni temeljite prenove. 

 

Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, se nahaja na območju izven mestnih naselij, ki je 

namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na 

navedeni nepremičnini v višini 3/4-ine. 

 

Nepremičnina s parc. št. 100/66 k.o. Semedela se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, 

območje za stanovanja.  

  

Nepremičnini s parc. št. 3382/1 in 3382/3 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za 

poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti. 

 

Nepremičnina s parc. št. 1760/5 k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju 

centralne dejavnosti, na območju Debelega rtiča. 

 

Nepremičnina -  poslovni prostor s parcelno št. 801/1, k.o. Koper, na naslovu Santorijeva 7,  se nahaja 

v pritličju poslovno stanovanjskega objekta s samostojnim vhodom. Parcela se nahaja v ureditvenem 

območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper.  

 

Nepremičnini  s parc. št.  1064 in 1170/1 k.o. Marezige  se nahajata v ureditvenem območju za 

poselitev,  v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju 

Marezige.  

 

Nepremičnina s parc. št. 451/10 k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 

izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje – zaselek Beloglav. 

 

Nepremičnina s parc. št. 2192/3 k.o. Osp se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 

izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Osp. 

 

Nepremičnina s parc. št. 1/9, k.o. Tinjan, se nahaja na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno 

za mešano urbano rabo, v naselju Kolombar. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na 

navedeni nepremičnini v višini 3/4-ine. 

 

Nepremičnina – poslovni prostori s parcelno št. 973, k.o. Koper, na naslovu Župančičeva 18. Poslovni 

prostor, ki je predmet prodaje se nahaja v 1. nadstropju. Parcela se nahaja v ureditvenem območju za 

poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Za obravnavano nepremičnino je 

sklenjeno najemno razmerje.  
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Nepremičnina s parc. št. 2886 k.o. Boršt, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izven 

mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. 

 

Nepremičnina s parc. št.  2892, k.o. Boršt, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju 

izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre za 

dotrajano stanovanjsko stavbo. 

 

Nepremičnina s parc. št. 4073 in 120/10, k.o. Kubed, se nahajata na območju poselitvenih površin, v 

območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gračišče. V naravi 

se parc. št. 4073 k.o. Kubed, ki je v uporabi, nahaja v parceli številka 120/10 k.o. Kubed.. 

 

Nepremičnina s parc. št. 2544/4 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,  v 

območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,  v naselju Kampel. Mestna 

občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 81/100-in. 

 

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in UL RS, št. 49/05, 95/06, 

124/2008, 22/2009), razen nepremičnin s parc. št. 314/1, 316, 317/11, 100/66, 183/1 vse k.o. 

Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih Žusterna (UO, št. 29/2001), nepremičnin s parc. št. 1465/3, 1464/6 in 1464/7 k.o. Koper, ki se 

urejajo po določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave, št. 8/1984), nepremičnin 

s parc. št. 1298/7, 1446/11,1449/2, 1454/2,  1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 

1456/8, 1458/3, 1457/1,  1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10,  vse k.o. Koper, ki se 

urejajo z Odlokom 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) ter  

parc. št. 352/19 k.o. Semedela, ki se ureja po določilih Odloka o lokacijskem načrtu za cesto 

Semedelska vpadnica-Ulica Vena Pilona (Uradne objave, št. 6/1993), nepremičnine s parc. št. 122/1 

k.o. Koper, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, 

št. 2/1994, Uradni list RS, št. 61/2004, 10/2005, 58/2007), nepremičnin s parc. št. 716/2, 811/2, 821, 

825, 877/18, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/1, 880/4, 880/5, vse k.o. Ankaran in parc. št.  5545/1, 

5545/10, 5545/11, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 

5835/26, 5835/27,5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 5978/1, 5978/2, 6016/2, 6062/17, 5835/25, 

5835/27, 5835/28, vse k.o. Bertoki, ki se urejajo na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 

celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/2011) 
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