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Stari trg pri Ložu, 18. december 2009

Na podlagi 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS, št. 126/2003) – v nadaljevanju ZŽNPO ter 20. člena Statuta
občine Loška dolina (Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 23. redni seji dne 17. 12. 2009, sprejel

ODLOK
o koncesiji za obstoječo žičniško napravo na smučišču »Ulaka«
I. Splošne določbe

III. Pogoji koncesije

1. člen

5. člen

Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za obstoječo
žičniško napravo za prevoz ljudi (v nadaljevanju: koncesija) na
smučišču »Ulaka«, za katero je ob uveljavitvi ZŽNPO upravljavec imel
veljavno obratovalno dovoljenje.
Posamezna žičniška naprava, ki je predmet koncesije po tem odloku
je določena v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.
Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije po tem
odloku, ni gospodarska javna služba.

Koncesija se za žičniško napravo podeli za 20 let, z možnostjo
podaljšanja, vendar največ za polovico časa predmetne koncesije,
če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave
mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času
podaljšanja koncesije.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda občina na zahtevo koncesionarja. Predlog za podaljšanje koncesijske pogodbe
mora predložiti koncesionar najmanj šest mesecev pred potekom
podeljene koncesije.
Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi.

II. Podelitev koncesije
2. člen

6. člen

Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli
brez javnega razpisa.
Koncesija se podeli na osnovi vloge iz tretjega odstavka 76. člena
ZŽNPO upravljavcu žičniške naprave z upravno odločbo, ki jo izda
pristojni organ Občine Loška dolina.
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku 30 dni
od uveljavitve tega odloka.

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za
žičniško napravo iz priloge tega odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.

3. člen
Vloga za pridobitev koncesije mora obsegati naslednje podatke:
 navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
 zadevo,
 zahtevek oziroma predlog,
 navedbo zastopnika oziroma pooblaščenca,
 firmo oziroma naziv vlagatelja ter njegov sedež oziroma prebivališče,
 navedbo lokacije žičniške naprave,
 navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
 namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
 podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi
pomožnimi objekti in napravami (npr. naprava za zasneževanje,..)
 druge podatke o utemeljenosti žičniške naprave.
4. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 imeti mora veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
 poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
 ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
 imeti mora strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične
zmogljivosti za opravljanje koncesije.

7. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem občinskega sveta.
8. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
 s prenehanjem koncesijske pogodbe,
 s prenehanjem koncesionarja,
 z odvzemom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha:
 s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
 z odpovedjo, zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
 s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo z odločbo:
 če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost obratovanja,
 če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave,
pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu
koncesije.
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11. člen

Priloga

Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita
drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave,
odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev zemljišča
v prvotno stanje.
IV. Končna določba
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
občine Loška dolina.
Številka: 376-2/2009
Datum: 17. 12. 2009
Občina Loška dolina
Župan: Janez Sterle
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ŽIČNIŠKA NAPRAVA, KI JE PREDMET TEGA ODLOKA
1. Žičniška naprava: Vlečnica »Ulaka«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na parcelah št. 798/1,800, 801,30, 807/45,
807/47, 807/27 in 807/26 vse k.o. Stari trg
Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti 582 m, zgornja
postaja pa na višinski koti 670 m
b) Značilnosti žičniške naprave
Žičniška naprava je namenjena prevozu ljudi in ima naslednje
značilnosti:
 Vrsta žičniške naprave: vrvna žičnica s sidri,
 Število postaj: 2 (1x vstopna, 1x izstopna),
 Vodilo: jeklena vrv ,
 Dolžina proge: 395 m,
 Število sider: 23,
 Pogon: elektromotor,
 Višinska razlika: 88 m,
 Zmogljivost: 600 oseb/h,
 Številka in datum obratovalnega dovoljenja: 35103-46/2002-0305,
z dne 8. 1. 2003; z veljavnostjo 8. 1. 2008,
 Rok trajanja koncesije (koncesijska doba): 20 let
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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 in 49/09) in 98. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/00) je župan občine Loška dolina dne 16. 12. 2009 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOŠKA DOLINA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2010
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 2010 (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 2009. 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 in 49/09) in odlokom o proračunu
občine Loška dolina za leto 2009 (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 57/2009).

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 2009 in za iste programe kot v letu 2009.
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do
višine porabljenih sredstev (realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna občine) v enakem obdobju leta 2009.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine Loška dolina
za leto 2009.
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun občine Loška dolina za leto 2010.

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.
6. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
občine Loška dolina, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.

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.

Številka: 410-16/2009
Kraj, datum: Stari trg, 16. 12. 2009
Občina Loška dolina
Župan: Janez Sterle
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PREDLOG
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 27/2008 – odl.US, 76/2008, 100/2008 –
odl. US in 79/2009), 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 85. člena Poslovnika Občinskega sveta občine
Loška dolina, je Občinski svet Občine Loška dolina, na 23. seji, dne 17. 12. 2009 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LOŠKA DOLINA
1. člen
V Statutu Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/2000) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta statut določa temeljna načela za organizacijo in delovanje
Občine Loška dolina (v nadaljevanju: občina), oblikovanje in
pristojnosti občinskih organov, razen glede organov občinske
uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v
občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa
zakon.«.
2. člen
V 2. členu, prvi odstavek se za besedilom »Stari trg pri Ložu« doda še
besedilo »Sveta Ana pri Ložu«.
3. člen
3. člen se spremeni, tako da se glasi:

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s
splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave (v nadaljevanju
direktor), usmerja in nadzoruje pa jo župan.«.
8. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku črta ».« in doda besedilo:
»če ni z zakonom drugače določeno.«.
V četrtem odstavku, se na koncu drugega stavka briše pika in se
doda vejica in besedilo:
»če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«

»Občinski svet občine Loška dolina z odlokom ustanovi vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa.«
4. člen
V 4. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti,
če država za to zagotovi potrebna sredstva.«
5. člen
V 12. členu, prvi odstavek, se za besedami » lokalne zadeve javnega
pomena« doda besedilo »(izvirne naloge)«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz
svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno
in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in
hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo
to področje.
Občina pridobiva osebne podatke neposredno od posameznika,
na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje
navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko
občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega
registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra
ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine
mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni
obliki.«
7. člen
15. člen se spremeni tako da se glasi:
»Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in
splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne
in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge
občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
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9. člen
V drugem odstavku 19. člena se črta ».« ter doda besedilo:
»po proporcionalnem sistemu.«.
10. člen
V prvi alineji 20. člena se črta »,« in doda besedilo:
»občine.«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– ustanovi občinsko upravo in sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne
določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če
je razrešen,«.
Osemnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
člane drugih organov, ustanovljenih na podlagi zakona,«.
Devetnajsta alineja se črta.
Dosedanja dvajseta, enaindvajseta, dvaindvajseta in triindvajseta
alineja postanejo devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta in dvaindvajseta alineja.
Doda se nova triindvajseta alineja, ki se glasi:
»– sprejema mnenja o vsebini zakonom in drugih predpisov, ki se
tičejo koristi občine,«
11. člen
V drugem odstavku 21. člena se za besedo »… sveta« doda besedna
zveza »in podžupana«.
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Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva
s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni
upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo
pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«.
12. člen
V 22. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki
je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo
oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva.
Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan
dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki
so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti
pogoje za vodenje in izvedbo seje.«.
13. člen
V 24. členu, sedmi odstavek se beseda zveza »tajniku občine« nadomesti z besedo »direktorju«.
14. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je
na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«.
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– komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja
– komisija za družbene dejavnosti
– komisija za gospodarske dejavnosti
Vsa stalna delovna telesa imajo pet članov.«.
17. člen
V 28. členu v prvem odstavku se beseda »sedem« zamenja z besedo
»pet«.
18. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda »državljani« nadomesti z
besedo »volivci«.
V 32. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah
po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz
kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in
podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski
upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«.
19. člen

Besedne zveze »tajnik občine« v četrtem in petem odstavku se ustrezno nadomestijo z besedo »direktor«.

V 33. členu, prvi odstavek, v alinejah 8 in 9 se besedna zveza »tajnik
občine« nadomesti z besedo »direktor«.

15. člen

Doda se nova 11 alineja, ki se glasi:
»– potrjuje investicijsko dokumentacijo in o tem pisno poroča
občinskemu svetu na prvi naslednji seji od dneva potrditve«.

V prvem odstavku 26. člena se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem
mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali
dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni
združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta,«.
Dosedanja šesta alineja se črta.
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta in prve,
druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na
podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega sveta je
dolžan občinski svet pisno obvestiti v zvezi z četrto, peto in šesto
alinejo prvega odstavka tega člena.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem,
ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in
občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega
sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.«.
16. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
– statutarno pravna komisija

Dosedanja 11. alineja postane sedaj 12.
20. člen
Prvi stavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega oziroma največ dva podžupana.«
Drugi in tretji stavek prvega odstavka 37. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje
župan. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan; če
ima občina dva podžupana pa tisti podžupan, ki ga določi župan
razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo
začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči
občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal
to funkcijo.«.
Dosedanji četrti stavek prvega odstavka 37. člena postane šesti
stavek.
Drugi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»O tem župan pisno obvesti občinski svet.«.
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21. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati
dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župna in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva
s funkcijo župana ali podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem
mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali
dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni
združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo župana in podžupana.
Razlogi za prenehanje mandata župana in podžupana iz prve,
druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo
na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Župan in podžupan sta
dolžna občinski svet pisno obvestiti v zvezi z četrto, peto in šesto
alinejo prvega odstavka tega člena.
Županu iz razlogov prvega odstavka, preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali
razlogi za prenehanje mandata. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne
izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu
svetu. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske
volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev
pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija
nadomestne volitve.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem
odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih
organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo organizacijske enote v
upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi,
na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nam
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O
imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko
volilno komisijo.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana
občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in
z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve
ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana
občinskega sveta.«.
22. člen
V 41. členu se črta tretji odstavek.
23. člen
V 42. členu se za drugim stavkom prvega odstavka namesto ».«
postavi »,« ter doda besedilo:

6

Stari trg pri Ložu, 18. december 2009

»najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«.
V četrtem stavku prvega odstavka se črta beseda »praviloma«.
V prvem stavku drugega ostavka se besedna zveza »tajnik občine«
nadomesti z besedo »direktor«.
24. člen
Spremeni se 44. člen, ki se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,ki ga
definira v letnem programu nadzora. Nadzorni odbor mora vsako
proračunsko leto izvesti nadzor zaključnega računa proračuna
občine.
Nadzorni odbor lahko izvede tudi letni nadzor finančnih načrtov
in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih
zavodov, javnih podjetji in drugih).
Nadzorni odbor začne postopek nadzora, če je tak nadzor določen
v programu nadzora. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni
vključen v program nadzora mora najprej dopolniti program nadzora.
Spremenjen program nadzora posreduje županu.
Poleg zadev iz letnega program nadzora mora nadzorni odbor
obvezno obravnavati zadeve, ki jih z sklepom predlaga občinski
svet ali župan.«.
25. člen
Spremeni se četrti odstavek 45. člena tako, da se glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora
osnutek poročila, ki mora biti sestavljen skladno z veljavnimi
predpisi. Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema
osnutka poročila odgovoriti nadzornemu odboru na posamezne
navedbe (odzivno poročilo). Nadzorni odbor mora o odzivnem
poročilu odločiti v petnajstih dneh. Na podlagi osnutka poročila
in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi nadzorni
odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončen
akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako
navedeno. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.«.
26. člen
V 47. členu se brišeta drugi in tretji stavek prvega odstavka.
27. člen
V prvem stavku 1. odstavka 48. člena se črta ».« in doda besedilo:
»in občinska uprava.«.
28. člen
V 52. členu se beseda »stvareh« nadomesti z besedo »zadevah«.
29. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor po pooblastilu župana. Župan lahko pooblasti druge
uradne osebe občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje
za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje
v upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah
iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače
določeno.«.
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30. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Direktor skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o
splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem
postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu s predpisi.«.
31. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča
samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in
izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni
izpit iz upravnega postopka.«
32. člen
V 57. členu se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedo
»direktor«.
33. člen
V 62. členu, prvi odstavek se doda 10. alineja, ki se glasi:
»– občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom
gostinskih obratov.«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan in občinska uprava sta dolžna najmanj enkrat letno
pisno obvestiti vaške odbore o realizaciji njihovih predlogov in
pobud.«
34. člen
V 66. členu se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedo
»direktor«.
35. člen
V drugi alineji 2. odstavka 79. člena se za besedo »… podjetij« črta
besedilo »in gospodarskih interesnih združenj«.
36. člen
V prvem odstavku 86. člena se črta beseda »lahko«.
37. člen
Tretji odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet.
Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje
občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program izvršuje župan.«.
38. člen
V 89. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do
sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz
državnega proračuna.«.
39. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so
zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča
njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v
sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
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Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih
izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v
breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v
breme dodatnega zadolževanja.«.
40. člen
Doda se nov 90. a člen, ki se glasi:
»Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.«.
41. člen
V 91. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila
večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko
povzročili obveznosti za občino.«
42. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena
z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o
proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega
nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,pristojnega za
finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne
javne uslužbence občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije,
določene z zakonom.«.
43. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje
likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje
izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega
ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje
proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna
in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa
zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne
more uravnovesiti proračuna občine.«.
44. člen
Doda se nov 93. a člen, ki se glasi:
»Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem
letu.
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Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom.
Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.«.
45. člen
Členi 94., 95.,96.,97.,98, 99.,100. se črtajo.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
46. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod
pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu
občine.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela
ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva
prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu
svetu.«.
47. člen
Členi 102.,103 in 104. se črtajo.
48. člen

54. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini uporabljajo
splošni akti, ki so bili v veljavi do sprejema čistopisa statuta, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.
Vsi splošni akti občine Loška dolina se uskladijo v roku 1 leta od
njegove objave.«
55. člen
Za 125. členom se doda nov 125a. člen, ki se glasi:
»Spremembe tega statuta lahko predlagajo člani občinskega sveta, župan, statutarna komisija in najmanj 5 odstotkov volivcev v
občini.
O spremembi odloči občinski svet z dvotretjinsko večino glasov
vseh članov.
56. člen
Za 125. a členom se doda nov 125. b člen, ki se glasi:
Spremembe 27. in 28. člena statuta, ki se nanašajo na ustanovitev
in število stalnih delovnih teles občinskega sveta ter število članov
se začnejo uporabljati s konstituiranjem novega občinskega
sveta.
Spremembe 42. člena statuta, ki se nanašajo na izpolnjevanje
pogojev članov nadzornega odbora, se začnejo uporabljati s konstituiranjem novega nadzornega odbora.

105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan
predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži občinskemu
svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.«.
49. člen
107. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina,
se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno
z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda
župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana
občinski svet.«.
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57. člen
V Statutu Občine Loška dolina V. poglavje ni oštevilčeno, zato se VI.,
VII., VIII., IX., X. in XI. poglavje ustrezno preštevilčijo.
58. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Loška dolina »Obrh«.
Številka: 007-2/2009
Datum: 17. 12. 2009
Občina Loška dolina
Župan: Janez Sterle

50. člen
Peti odstavek 110. člena spremeni tako, da se glasi:
»Statut, poslovnik o delu občinskega sveta, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem občinskem glasilu
občine Loška dolina in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če
ni v njih drugače določeno.«.
51. člen
V 111. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z enako večino se sprejme tudi sprememba statuta.«
Dosedanji drugi odstavek, postane tretji in se za besedo »Statut«
doda še besedna zveza »in spremembe«.

OBRH – Uradno glasilo občine Loška dolina

52. člen
V drugem odstavku 117. člena se beseda »stvareh« nadomesti z
besedo »zadevah«.

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

Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Loška dolina

Odgovorni urednik: Borut Kraševec

53. člen
V drugem odstavku 118. člena se beseda »stvareh« nadomesti z
besedo »zadevah«.
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Naklada: 1350 izvodov
Grafična priprava in tisk: Kočevski tisk d.d.

