
 

 

  

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) 

 

R A Z G L A Š A M 

 

O D L O K 

O PRIDOBIVANJU OBČINSKEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

Številka: K4655-27/2000      ŽUPAN 

Datum: 13. junija 2003                     Boris  Popovič 

 

 

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94-odločba 

US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - 

odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 36/99 – 

odločba US in 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 - sklep US in  51/02) ter 27. člena Statuta 

Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01) je Občinski svet Mestne občine Koper na 

seji dne  12. junija 2003 sprejel naslednji 

  

 

O D L O K 

O PRIDOBIVANJU OBČINSKEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

 

1. člen  

 

Občinski svet Mestne občine Koper pooblašča župana, da pridobiva nepremično premoženje v 

primerih uveljavljanja predkupne pravice Mestne občine Koper na nepremičninah v skladu z 

Odlokom o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper št. K4655-19/2003 z dne 

17.4.2003 (Uradne objave, št. 16/2003). 

 

2. člen 

 

Občinski svet Mestne občine Koper pooblašča župana, da pridobiva nepremično premoženje v 

občinsko last v primerih, ki ne pomenijo uveljavljanja predkupne pravice, vendar je tak nakup v 

interesu občine in nepremičnina v posameznem primeru ne presega 500 m2 ali vrednost 

nepremičnine ne presega 5 % sredstev predvidenih v vsakoletnem proračunu za pridobivanje 

nepremičnin.   

3. člen 

 

Pri izvajanju tega odloka je župan vezan na obseg sredstev, ki so za te namene določene s 

proračunom za tekoče leto in z razvojnimi načrti za tekoče obdobje.  

 

4. člen 

 

O izvedenih pridobitvah nepremičnin po določbah tega odloka župan poroča Občinskemu svetu. 

 

5. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep Občinskega sveta o pridobivanju in 

odtujevanju nepremičnega premoženja št. K4655-27/00 z dne 9.3.2000. 

 



6. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi. 

 

 

 

Številka: K4655-27/2000      ŽUPAN 

Datum: 12. junija 2003                     Boris  Popovič 


