Uradni list Republike Slovenije
KOPER
1175.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Slavnik«

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan sprejel naslednji

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Slavnik«
1.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavi Sklep o
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Slavnik« (Uradni list RS, št. 20/13).
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-16/2012
Koper, dne 4. aprila 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Št.

1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente delibera viene abrogata la Delibera sull'avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale
»Slavnik« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 20/13).
2.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-16/2012
Capodistria, 4. aprile 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KOZJE
1176.

Odlok o razveljavitvi dela Odloka o sprejemu
zazidalnega načrta Kozje

Na podlagi 61.b člena, v povezavi s 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09,
57/12, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni

Stran

3743

list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet
Občine Kozje na 16. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi dela Odloka o sprejemu
zazidalnega načrta Kozje
1. člen
S tem odlokom se razveljavi del Odloka o sprejemu zazidalnega načrta Kozje (Uradni list SRS, št. 16/75) – dela zazidalnega načrta za del stanovanjske enote KS-4, na zemljiščih
s parc. št. del 481/1, 494/1, 494/2, 485/3, vse k.o. Kozje.
2. člen
Po začetku veljavnosti tega odloka se parcele, navedene
v 1. členu tega odloka, urejajo pod pogoji Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), ki se na podlagi statutarnega
sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Uradni list RS,
št. 53/95) uporablja na območju Občine Kozje.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
brez grafične priloge in začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-16/06
Kozje, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06, 39/08), il sindaco
ha accolto la seguente

DELIBERA
sull'abrogazione della Delibera sull'avvio
della predisposizione del piano regolatore
particolareggiato comunale »Slavnik«

30 / 12. 4. 2013 /

1177.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Kozje za obdobje april–junij 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine
Kozje na 16. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Kozje za obdobje april–junij 2013
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kozje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila
do 30. junija 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2012 (obseg april–junij). Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine
Kozje za leto 2012.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
Višina odhodkov v obdobju april–junij 2013 temelji na
višini odhodkov enakega obdobja predhodnega leta (2. točka

