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Datum: 27. 9. 2017
Številka: 007-4/2017-1
Občinskemu svetu
Občina Hrpelje-kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Zadeva: Predlog odloka o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina
Poročevalec: Andrej Bolčič
Pravna podlaga:
Na podlagi 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št.
51/2015).
Obrazložitev:
Na podlagi interesa o ureditvi parka na območju ob knjiţnici na Kozini smo pričeli s
postopkom spremembe registra prostorskih enot. Podaja se pobuda o priključitvi parcelne št.
2959/1, *256, 2502/6 (del), 2502/2 (del), 254/42 (del), 254/43 (del), 254/41 (del) in 254/73
(del) vse k.o. Hrpelje (kot je razvidno iz grafične priloge), k naselju Hrpelje.
Sodelovanje javnosti:
Odlok je bil v skladu s 74. členom in 79. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje
-Kozina in določili Resolucije o normativni dejavnosti, objavljen na spletni strani občine. V
času javne objave je bilo omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Postavljen je bil 5
dnevni rok za oddajo pripomb, ki se je iztekel 7. 10. 2017. Do izteka roka ni prispela nobena
pripomba.
Občinskemu svetu predlagamo v sprejem predlog odloka po skrajšanem postopku v skladu z
82. členom Poslovnika občisnkega sveta, saj gre za manj zahteven odlok.

Pripravil:
Andrej Bolčič
Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
Priloge:




Predlog odloka
Sklep
Izris iz registra prostorskih enot
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Na podlagi 17. člena zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št.
51/2015) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na ________ dne _____________ sprejel
ODLOK
o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozine
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselij Hrpelje in Kozina.
2. člen
Območja naselij se spremenijo tako, da se del naselja Kozina, ki obsega območje iz priloge,
odcepi in priključi k naselju Hrpelje.
3. člen
Spremembo območja evidentira GURS, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska
pisarna v Seţani. Novo nastala meja območja je razvidna v grafičnem prikazu registra
prostorskih enot v merilu 1 : 1500, ki predstavlja sestavni del tega odloka.
4. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati
spremembo podatka o območjih naselij v registru prostorskih enot.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-4/2017-1
Datum:
Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek
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Predlog sklepa:
Številka: 007-4/2017-1
Datum:
Na podlagi 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št.
51/2015) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na svoji ________ redni seji, dne
_____________ sprejel
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembi območja naselij
Hrpelje in Kozina.
2.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.
Ta sklep velja takoj.

Ţupanja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
- Direktorju občinske uprave
- Občinski upravi – okolje in prostor
- zbirka dokumentarnega gradiva
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