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Št. 0072-23/2013
Domžale, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.
354-0015/2008-12
Št. 25-4/2013
Trzin, dne 13. novembra 2013
Župan
Občine Trzin
Anton Peršak l.r.
Št. 174-22/2013
Mengeš, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Mengeš
Franc Jerič l.r.
Št. 354-019/2007-20
Komenda, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

144.

Sklep o določitvi višine sredstev
za zagotavljanje pogojev za delo članov
Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in
40/12 – ZUJF), 3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za
delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 24/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na
3. izredni seji dne 15. 1. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje
pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kamnik v letu 2014
1.
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz
proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev
za njihovo delo.
2.
V proračunu Občine Kamnik se za zagotavljanje pogojev
za delo članov občinskega sveta za leto 2014 določi obseg
sredstev v višini 90 € mesečno za posameznega člana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.
Št. 007-0001/2011
Kamnik, dne 15. januarja 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KOPER
145.

Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja
od grafičnega dela prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper

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

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega
dela prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
Št. 012-1/2008
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01,
29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega
dela prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve
v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski
rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 33/01).
2.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se meja ureditvenega
območja za poselitev – območje izvenmestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo na parcelah št. 964/9,
964/11, 964/12, 964/13, vse k.o. Plavje, zariše v skladu s prostorskim planom (Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave,
št. 36/86) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 964/9, 964/11, 964/12, 964/13, vse k.o. Plavje, ureditveno območje za poselitev – območje izvenmestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo.
3.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve na
parcelah št. 876/6 in 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9, vse k.o.
Semedela, zariše v skladu s prostorskim planom (Dolgoročni
plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86) in Družbeni plan
občine Koper (Uradne objave, št. 36/86) pred digitalizacijo.

Uradni list Republike Slovenije
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 876/6 in 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9, vse k.o.
Semedela, območje poselitvenih površin – območje razložene
in razpršene poselitve.
4.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parcelah
št. 2792/1, 2792/2, obe k.o. Semedela, zariše območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve v
skladu s prostorskim planom (Dolgoročni plan občine Koper
(Uradne objave, št. 25/86) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 2792/2 in dela parcele št. 2792/1, obe k.o. Semedela,
območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene
poselitve.
5.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se mejo območja poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve
zariše na celotni parceli št. 1788/2 in manjšem delu parcele
št. 1788/1, obe k.o. Semedela.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve na
parceli št. 1788/2 in delu parcele št. 1788/1, obe k.o. Semedela,
zariše v skladu s prostorskim planom (Dolgoročni plan občine
Koper (Uradne objave, št. 25/86) in Družbeni plan občine Koper
(Uradne objave, št. 36/86) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele št. 1788/2, k.o. Semedela, v celoti in manjšega dela parcele št. 1788/1, k.o. Semedela, območje poselitvenih površin
– območje razložene in razpršene poselitve.
6.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve na
parceli št. 1959/2, k.o. Koštabona, zamakne proti zahodu na
parcelo št. 1959/3, k.o. Koštabona in zariše v skladu z določili
2. točke 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).
7.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje poselitvenih površin – območje razložene in razpršene poselitve namenjene izključno za gradnjo dopolnilnih programov obstoječih
kmetij – vinske kleti in turistične kmetije na parceli št. 1154/16,
k.o. Truške zariše v skladu z določili 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana MOK (vinske kleti, turistične kmetije, v letu
2004) (Uradni list RS, št 96/04) ter 2. točke 6. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 33/01).
8.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2008
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Št.

6 / 24. 1. 2014 /

Stran

497

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sull’individuazione della lieve difformità
dell’illustrazione grafica riferita agli elementi
territoriali dei piani a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria
N. 012-1/2008
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni
agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 30/01), in virtù
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, G. U. della RS, n. 90/05, 67/06,
39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha
approvato, nella seduta del 19 dicembre 2013, la seguente

DELIBERA
sull’individuazione della lieve difformità
dell’illustrazione grafica riferita agli elementi
territoriali dei piani a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria
1.
Con la presente delibera si approva la lieve difformità
degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine,
tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e le
conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione
cartografica relativa alla decisione in ordine alla destinazione
d’uso finalizzato delle aree, in armonia con i criteri di cui all’articolo 6, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni
agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
2.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine
della zona abitativa – area insediativa extraurbana a destinazione d’uso promiscuo sulle particelle 964/9, 964/11, 964/12,
964/13, tutte c.c. di Plavje viene tracciato in conformità al piano
territoriale (Piano a lungo termine del comune di Capodistria –
Boll. uff., n. 25/86, e Piano sociale del comune di Capodistria
(Boll. uff., n. 36/86) prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le p.lle n. 964/9,
964/11, 964/12, 964/13, tutte c.c. di Plavje, diventano parte
dell’area insediativa – zona extraurbana a destinazione d’uso
promiscuo.
3.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, le zone
abitative caratterizzate dalla edificazione sparsa e disaggregata vengono estese alle particelle n. 876/6 in 882/5, 882/6,
882/7, 882/8, 882/9 tutte c.c. di Semedella, come previsto
dal piano territoriale (Piano a lungo termine del comune di
Capodistria – Boll. uff., n. 25/86, e Piano sociale del comune
di Capodistria (Boll. uff., n. 36/86) prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le p.lle n. 876/6
e 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 tutte c.c. di Semedella,
diventano parte dell’area destinata all’edificazione sparsa e
disaggregata.
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4.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, si
procede all’estensione riguardo alle particelle n. 2792/1, 2792/2
entrambe c.c Semedella dell’area destinata all’edificazione
sparsa e disaggregata, come previsto dal piano territoriale
(Piano a lungo termine del comune di Capodistria – Boll. uff.,
n. 25/86, e Piano sociale del comune di Capodistria (Boll. uff.,
n. 36/86) prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le particelle
n. 2792/2 e parte della particella n. 2792/1 entrambe c.c. di
Semedella, diventano parte dell’area destinata all’edificazione
sparsa e disaggregata.
5.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, il confine
della zona abitativa caratterizzate dalla edificazione sparsa
e disaggregata, viene tracciato su tutta l’area della particella
n. 1788/2 e in minima parte sulla particella n. 1788/1 entrambe
c.c. Semedella.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, la zona
abitativa caratterizzata dalla edificazione sparsa e disaggregata, sulla particella n. 1788/2 e in parte sulla particella n. 1788/1
entrambe c.c. Semedella, viene tracciata come previsto dal piano territoriale (Piano a lungo termine del comune di Capodistria
– Boll. uff., n. 25/86, e Piano sociale del comune di Capodistria
(Boll. uff., n. 36/86) prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano, la particella n.
1788/2 e in parte la particella n. 1788/1 entrambe c.c. Semedella, diventano parte dell’area destinata all’edificazione sparsa
e disaggregata.
6.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali
dei piani a lungo ed a medio termine del comune, le zone insediative caratterizzate dalla edificazione sparsa e disaggregata
sulla particella n. 1959/2 c.c. Koštabona viene estesa ad occidente sulla particella n. 1959/3 c.c. Koštabona in armonia con i
criteri di cui all’articolo 6, punto 2 del Decreto sulle modifiche ed
integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio
termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
7.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, la
zona insediativa caratterizzata dalla edificazione sparsa e disaggregata sono destinate esclusivamente alla costruzione di
manufatti ad adibirsi alle attività complementari nelle aziende
agricole esistenti – cantine vinicole e agriturismo sulla particella
n. 1154/16 c.c. Truške viene tracciata in armonia con i criteri di
cui all’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli
elementi territoriali dei piani a lungo termine e del piano sociale
del Comune città di Capodistria (cantine vinicole, agriturismo,
anno 2004) (Gazzetta uff. n. 96/04) e dell’articolo 6, punto 2 del
Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali
dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
8.
La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 012-1/2008
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Uradni list Republike Slovenije
LENDAVA
146.

Odlok o notranji organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Lendava

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in vse spremembe in dopolnitve) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji
delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, in vse spremembe
in dopolnitve) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 75/10 – UPB, in vse spremembe in dopolnitve) je
Občinski svet Občine Lendava na 9. izredni seji dne 17. 1.
2014 sprejel

ODLOK
o notranji organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa delovna področja ter naloge občinske
uprave Občine Lendava (v nadaljevanju: občinska uprava),
njeno organiziranost, znotraj le-te pa tudi organiziranost medobčinske uprave, način vodenja, razporeditev odgovornosti
zaposlenih po organizacijski strukturi, uresničevanje posebnih
pravic madžarske narodnostne skupnosti ter javnost in transparentnost pri delovanju občinske uprave.
2. člen
(področje dela občinske uprave in sodelovanje
z drugimi subjekti)
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih,
določenih s tem odlokom in zakonskimi predpisi.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občani, krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji
ter drugimi organizacijami in subjekti.
3. člen
(skupna občinska uprava)
Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave
občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, je ustanovljen organ
skupne občinske uprave (medobčinska uprava) za izvrševanje
skupnih nalog na območju občin ustanoviteljic.
Za delovanje občinske uprave je pomemben tudi Dogovor
o medsebojnih razmerjih organa skupne občinske uprave občin
Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki določa delokrog in obseg
delovanja organa skupne občinske uprave.
4. člen
(zaposleni)
Zaposleni po tem odloku je vsak, ki je sklenil pogodbo o
zaposlitvi v občinski upravi Občine Lendava. Zaposleni opravljajo dela in naloge na podlagi Akta o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava,
pogodbe o zaposlitvi in navodilih nadrejenih. Pri svojem delu
morajo upoštevati predpise, ki se nanašajo na delokrog, ki ga
opravljajo.
Za vse zaposlene v občinski upravi velja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in Kodeks javnih uslužbencev Občine
Lendava.

