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JESENICE

2086. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/02 in spremembe) ter 13. in 121. člena Statuta 
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) je Občinski 
svet Občine Jesenice na 19. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Nepremičnini, s parc. št. 733/7, k.o. 2176 – Blejska Do-

brava, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.

2. člen
Nepremičnini, s parc. št. 733/7, k.o. 2176 – Blejska Dobra-

va, se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi 
Okrajnega sodišča na Jesenicah izbriše zaznamba grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-31/2012
Jesenice, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOČEVJE

2087. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) in 21. člena Statuta 
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 
117/02, 43/03 in 44/05) Občina Kočevje objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrob-

nega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero 
– II. faza«, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 07/10-OPPN v 
juniju 2012.

2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v 

času od 9. julija 2012 do 8. avgusta 2012 v prostorih Občine 
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Ogled je v tem 
času možen ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 14.00 ure, ob 
sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30 ure ter četrtkih 
in petkih od 8.00 do 14.00 ure (hodnik pritličje levo).

3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va dopolnjenega osnutka prostorskega akta in sicer v četrtek 
19. julija 2012, ob 16.00 uri, v prostorih Turističnega kompleksa 
Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje.

4. člen
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec pro-

storski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna 
pojasnila.

5. člen
Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lah-

ko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na ob-
močju iz 1. člena tega sklepa vpišejo v knjigo pripomb na kraju 
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Kočevje, 
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje oziroma jih podajo ustno 
na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče 
zadnji dan javne razgrnitve.

6. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije ter na spletni strani (www.kocevje.si), kjer bo v času 
javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka.

Št. 350-5/2010-6
Kočevje, dne 22. junija 2012

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

KOPER

2088. Obvezna razlaga drugega odstavka 1. člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
v Mestni občini Koper (Uradne objave, 
št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 
24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna 
razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 
65/10, 29/12 – obvezna razlaga)

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M    
O B V E Z N O   R A Z L A G O

drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper 

(Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna 
razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 

– obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna 
razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)

Št. 3505-2/2010
Koper, dne 15. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06 in 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 
40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel
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O B V E Z N O   R A Z L A G O
drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper 
(Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna 
razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 

– obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna 
razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)

v naslednjem besedilu:
Besedilo drugega odstavka 1. člena Odloka o prostor-

skih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, 
št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni 
list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna 
razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga) se razlaga tako, 
da so v primerih iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do-
pustni vsi posegi iz 14. člena tega odloka, in sicer: vzdrževalna 
dela na obstoječih objektih, odstranitve objektov, rekonstrukcije, 
izgradnja komunalne infrastrukture do obstoječih objektov in 
izgradnja komunalne infrastrukture, ki prečka območje.

Št. 3505-2/2010
Koper, dne 14. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Ca-
podistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
L’   I N T E R P R E T A Z I O N E 

A U T E N T I C A
dell’articolo 1, secondo comma, del Decreto 
sulle norme tecniche di attuazione riferite al 

Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, 
n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 

24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 
– interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – 

interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – 
interpretazione autentica)

N. 3505-2/2010
Capodistria, 15 giugno 2012

Il Sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capo-
distria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e per effetto dell’arti-
colo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01, 
40/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 39/08), il Con-
siglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta 
del 14 giugno 2012, ha accolto la seguente

I N T E R P R E T A Z I O N E   A U T E N T I C A
dell’articolo 1, secondo comma, del Decreto 
sulle norme tecniche di attuazione riferite al 

Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, 
n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 

24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 
– interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – 

interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – 
interpretazione autentica)

nel seguente testo:
Il testo dell’articolo 1, secondo comma, del Decreto sulle 

norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Ca-

podistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione 
autentica, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – inter-
pretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica, 
22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica) va inteso nel 
senso che nei casi contemplati dal terzo alinea, primo comma, 
del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi definiti 
nell’articolo 14 di tale decreto, ovvero: manutenzione degli 
edificati esistenti, demolizione degli edificati, ricostruzioni, rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio di 
tali edificati e realizzazione di opere infrastrutturali che attra-
versano le aree in questione.

N. 3505-2/2010
Capodistria, 14 giugno 2012

Il Sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

2089. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M    
O D L O K

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper

Št. 341-1/2012
Koper, dne 15. junij 2012

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 
39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. ju-
nija 2012 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper
1. člen

Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sred-
stev, ki jih Mestna občina Koper prejme kot del koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem 
besedilu: sredstva).

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodar-

jenje z divjadjo, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), 

vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrže-
vanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava 
in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja,

– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih 

dupel.


