OBČINSKI PROSTORSKI AKTI:
- OPPN za kamenšnico ob Bakovski cesti v Murski Soboti,
- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za obalno območje
Žusterne,
- OPPN za kolesarske povezave v občini Piran – v izdelavi,
- OPPN za ureditev območja ob »železnem mostu« na Kozini v izdelavi,
- OPPN »Kare ob Ferrarski cesti v Kopru« - v izdelavi,
- OPPN za ureditev gospodarske cone Anhovo - v izdelavi,
- OPPN za ureditev kompleksa »Panajotopulo« v izdelavi,
- OPPN »Capris« - v izdelavi,
STROKOVNE PODLAGE
- Klasifikacija objektov za oddih v naravi s potrebno infrastrukturo,
- Zelene javne površine kot strokovna podlaga za pripravo programa opremljanja v
Mestni občini Koper,
- Športni park Osp
ŠTUDIJE UMEŠČANJA UREDITEV V PROSTOR in PREVERBE
- Programska zasnova za vertikalno mobilno povezavo v Kopru,
- Preverba umestitve objektov v prostor med avtocesto in železniško progo na območju
deponije železni most na Kozini,
- Pregled veljavnih prostorskih aktov na območju kamnoloma Medvejk v Sežani,
- Elaborat umestitve golf igrišča na območju med Socerbom in Ospom,
- Programska zasnova zelenega sistema mesta Koper
KRAJINSKE UREDITVE
- Park »Žaga« Kozina,
- Širitev pokopališča ter odstranitev in novogradnja mrliške vežice v Hrpeljah,
- Ureditev območja ob izlivu Badaševice v morje,
- Koncept vodnih ureditev ob reki Badaševici v Kopru
TRAJNOSTNA MOBILNOST in CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE
- „PUT-UP“ Istre,
- CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (CPS) ZA Mestno občino Koper,
- CPS Črnomelj,
- CPS Grosuplje,
- Načrt trajnostne mobilnosti za PARK ŠKOCJANSKE JAME IN KOBILARNO LIPICA
OSTALO
- IDZ za gradnjo mladinskega centra »Žaga« na Kozini,
- IDZ za območje nezazidanih stavbnih zemljišč na Grinjanu,
- Inventarizacija objektov v historičnem mestnem jedru Koper,
- Izdelava idejne rešitve »Ribiške vasi« in privezov v Kopru,

-

Vodenje postopka in izdelava vodilne mape za gradnjo javne podzemne garažne hiše
pod Muzejskim trgom v Kopru,
Vodenje postopkov in izdelava vodilnih map,
Legalizacije,
Lokacijske preveritve

