OBČINA LOŠKA DOLINA

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 65

Stari trg pri Ložu, 17. december 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/2010-ZUKN) in 93.a člena statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 62 – UPB)
je župan občine Loška dolina dne 6. 12. 2010 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOŠKA DOLINA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

1. člen

5. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje občine Loška
dolina v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem
besedilu: obdobje začasnega financiranja).

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in odlok o proračunu.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov
občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/2010-ZUKN) in odlokom o
proračunu občine Loška dolina za leto 2010 (Uradno glasilo občine
Loška dolina, št. 63/2010).

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki
prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot
v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA
FINANCIRANJA

3. člen

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog in drugih, s
predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine
Loška dolina za leto 2010 in za iste programe kot v letu 2010.
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do
višine porabljenih sredstev (realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna občine) v enakem obdobju leta 2010.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine Loška dolina
za leto 2010.
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun občine Loška dolina za leto 2011.

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno
zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v
obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in
drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 3. člena tega
sklepa.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s
43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v
začasnem financiranju.

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
občine Loška dolina, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Številka: 410-11/2010-1
Kraj, datum: Stari trg, 6. 12. 2010

Občina Loška dolina
Župan: Janez Komidar
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Na podlagi 19. člena Odloka o delovnem področju Občinske uprave Občine Postojna (Uradni list RS, št. 29/07 in 48/09), 19. člena Odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 55/99), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Pivka (Uradni list RS, št. 57/95, 27/96 in 91/99), 19. člena Odloka o delovnem področju Občinske uprave
Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 92/00) in 13. člena Odloka o organizaciji občinske uprave Občine Bloke (Uradni list RS, št. 14/99 in
48/02), so Občinski svet Občine Postojna dne 22. 6. 2010, Občinski svet Občine Cerknica dne 27. 5. 2010, Občinski svet Občine Pivka dne 8.
4. 2010, Občinski svet Občine Loška dolina dne 16. 12. 2010 in Občinski svet Občine Bloke dne 24. 6. 2010, v skladu z 49.a členom Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 76/08), sprejeli

ODLOK

o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina
in Bloke« (Ur. list RS, št. 3/2010), se prvi odstavek 3. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Sedež skupne uprave je v Občini Postojna, Jeršice 3, Postojna«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Postojni, Jeršice 3, 6230 Postojna«.
3. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje
občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega
sveta, ki je o odloku o spremembah odloka o ustanovitvi skupne
uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah
in se začne uporabljati naslednji dan po zadnji objavi.
Številka: 061-3/2010-1
Datum: 16. 12. 2010
Občinski svet Občine Postojna

Župan
Jernej Verbič

Občinski svet Občine Cerknica

Župan
Marko Rupar

Občinski svet Občine Pivka

Župan
Robert Smrdelj

Občinski svet Občine Loška dolina

Župan
Janez Komidar

Občinski svet Občine Bloke

Župan
Jože Doles

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) ter 20. člena
Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62-UPB1) je Občinski svet Občine Loška dolina na 2. redni seji, dne 16.
12. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica
1. člen
V Odloku o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica (Uradni list RS, 43/92 in 8/94) se razveljavi druga točka 5. člena
in drugi odstavek 7. člena.
2. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Loška dolina.
OBRH – Uradno glasilo občine Loška dolina

Številka: 354-20/2010-1
Datum: 16. 12. 2010

Župan Občin Loška dolina
Janez Komidar, l. r.

Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Loška dolina
Izdajatelj in sedež izdajatelja:
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01/70 50 670, e-naslov: obcina@loskadolina.si, spletna stran: www.loskadolina.si
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naklada: 1350 izvodov
Grafična priprava in tisk: Kočevski tisk d.d.

2

