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5
Gli organi, le organizzazioni ed i singoli interessati che 

vorranno presentare delle osservazioni o proposte, potranno 
farlo durante il periodo d’esposizione al pubblico. Le dette 
osservazioni e proposte potranno essere inoltrate per isc-
ritto od oralmente nel corso della conferenza istruttoria, nei 
punti d’esposizione al pubblico iscrivendole nell’apposito libro 
oppure via e-mail all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le 
parole chiave “piano di sito, riguardante l’ampliamento del 
cimitero San Canziano a Capodistria”) e ciò fino alla conclu-
sione della pubblica esposizione.

6
La presente deliberazione entra in vigore da subito ed 

è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Numero: 3503-45/2005
Capodistria, 19 agosto 2005

Sindaco
Comune Citta da Capodistra

Boris Popovič l. r.

MOZIRJE

3546. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o 
lokacijskem načrtu »Kraheljnovo«

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 08/03) in 9. člena Statuta Občine Mozirje 
(Uradno glasilo ZSO, št. 4/99, 1/00 in 1/01) je župan Občine 
Mozirje, dne 19. 8. 2005, sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem 

načrtu »Kraheljnovo«

I
Javno se razgrne predlog Odloka o lokacijskem načrtu 

»Kraheljnovo«, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. 
v avgustu 2005 pod št. proj. LN 27/05.

II
Predlog bo javno razgrnjen v prostorih Oddelek za ure-

janje prostora Občine Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje v 
času od 7. 9. 2005 do 7. 10. 2005.

III
V času javne razgrnitve bo Oddelek za urejanje prostora 

organiziral javno obravnavo, ki bo potekala v sejni sobi Ob-
čine Mozirje v sredo, 14. 9. 2005 z začetkom ob 12. uri.

IV
Z objavo v Savinjskih novicah in na oglasni deski Ob-

čine Mozirje se dodatno obvesti občane in ostale zainteresi-
rane o času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave.

V
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pri-

pombe in predloge na javno razgrnjeni predlog Odloka o 
lokacijskem načrtu »Kraheljnovo« na Oddelku za urejanje 
prostora v času trajanja javne razgrnitve z vpisom v knjigo 
pripomb ali ustno na javni obravnavi.

VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 350-03/04-33
Mozirje, dne 19. avgusta 2005.

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l. r.

POLZELA

3547. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih 
pogojev Polzela

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Polzela 
(Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih 

pogojev Polzela

I
Župan Občine Polzela odreja javno razgrnitev predloga 

Prostorsko ureditvenih pogojev Polzela, ki ga je izdelal Raz-
vojni center planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 6/04, izdelan 
v času oktober 2004–julij 2005.

II
Predlog bo javno razgrnjen v času od 5. septembra 

2005 do 5. oktobra 2005 v prostorih Občine Polzela, Polzela 
8, v času uradnih ur.

V času javne razgrnitve bo v sredo dne 14. septembra 
2005 ob 17. uri v sejni sobi Občine Polzela organizirana 
javna obravnava predloga.

III
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času

javne razgrnitve podajo svoje pripombe oziroma predloge. 
Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb, 
lahko pa se pošljejo tudi pismeno na naslov: Občina Pol-
zela, Polzela 8, p.p. Polzela s pripisom: Pripombe na pred-
log PUP Polzela. Rok za pisne pripombe poteče zadnji dan 
razgrnitve.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-05-036-05
Polzela, dne 17. avgusta 2005.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

RADEČE

3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični 
rekreacijski center Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničevanju inter-
esa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 91. in 
93. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 
48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 
20. redni seji dne 19. 8. 2005 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični 
rekreacijski center Radeče

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turi-

stični rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01 in 
48/02) se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:

22.150 Drugo založništvo
52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.210  Dejavnost planinskih domov in mladinskih pre-

nočišč
55.220  Dejavnost kampov
55.301  Dejavnost restavracij in gostiln
55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-

stavracij
55.304  Dejavnost premičnih in provizoričnih gostin-

skih obratov
55.400  Točenje pijač
60.213  Dejavnost žičnic, vlečnic
60.230  Drug kopenski potniški promet
61.200  Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev 

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.110  Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-

tov za trg
70.120  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po 

pogodbi
71.220  Dajanje ladij v najem
74.400  Oglaševanje
74.810  Fotografska dejavnost
74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
80.410  Dejavnost vozniških šol
80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje, d.n.
92.110  Snemanje filmov in video filmov
92.120  Distribucija filmov in video filmov
92.130  Kinematografska dejavnost
92.200  Radijska in televizijska dejavnost
92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
92.511  Dejavnost knjižnic
92.521  Dejavnost muzejev
92.610  Obratovanje športnih objektov
92.622  Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623  Druge športne dejavnosti
92.720  Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
93.050  Druge osebne storitve

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi 

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št.  03200-20/2005-16
Radeče, dne 19. avgusta 2005.

Župan
Občine Radeče

Franc Lipoglavšek l. r.

RIBNICA

3549. Sklep o urejanju prostora

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena Statuta Občine Ribnica 
(Uradni list, RS, št. 37/00, 58/03) je župan Občine Ribnica, 
dne 19. 8. 2005 sprejel naslednji

S K L E P

I
Javno se razgrneta:
1. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah pros-

torskih ureditvenih pogojev za območje planske celote R7 
del KS Ribnica in

2. osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planskih celot R1 – KS Sveti Gregor, R2 – KS Velike 
Poljane, R5 – KS Ribnica ter R6 – KS Dolenja vas.

Osnutka bosta javno razgrnjena od 5. septembra do 
vključno 5. oktobra 2005 v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenj-
ska cesta 3, Ribnica (v poslovnem času).

Javna obravnava osnutka pod točko 1. bo 20. septembra 
2005 ob 18. uri na sedežu Občine Ribnica, Gorenjska cesta 
3, Ribnica, obravnava osnutka pod tč. 2 pa po koncu prve 
obravnave.

II
Pisne pripombe k osnutkoma se lahko poda kot zapis 

v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za 
okolje in prostor Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica 
ali posreduje na elektronski naslov obcina@ribnica.si.

Št. 350-01-14/1998
Ribnica, dne 19. avgusta 2005.

Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

ŠKOFJA LOKA

3550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/02) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine 
Škofja Loka na 13. redni seji dne 14. 7. 2005 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Občinski svet občine Škofja Loka je odločil, da nasled-

njima nepremičninama:
– parcelna št. 132/7, parkirišče, v izmeri 1224 m2, vpi-

sana v vložek št. 1177, k.o. Škofja Loka,
– parcelna št. 132/19, pot, v izmeri 200 m2, vpisana v 

vložek št. 1177, k.o. Škofja Loka, preneha status javnega 
dobra.

2
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi last-

ninsko pravico Občina Škofja Loka.


