obČinA loŠka dolina

Uradno glasilo obČine loŠka dolina

Številka 49

Stari trg pri Ložu, 21. December 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 98. člena statuta Občine
Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/00) je župan občine Loška dolina dne 12.12.2007 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOŠKA DOLINA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje občine Loška
dolina v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).

5. člen
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 2007. 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 in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju:
ZJF) in odlokom o proračunu občine Loška dolina za leto 2007 (Uradno
glasilo občine Loška dolina, št. 42/2007) ter odlokom o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2007
(Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48/2007).
2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog in drugih, s
predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine
Loška dolina za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.

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.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
7. člen
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.

V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine
porabljenih sredstev (realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
občine) v enakem obdobju leta 2007.

5. KONČNA DOLOČBA

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in
financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine Loška dolina za
leto 2007.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine
Loška dolina, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.

Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun občine Loška dolina za leto 2008.
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: 410-00048/2007
Kraj, datum: Stari trg, 12.12.2007
								
OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan: Janez Sterle
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Številka 49

Stari trg pri Ložu, 21. December 2007

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, (Uradni list RS št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 12. člena Statuta Občine Loška
dolina (Uradni list RS št. 49/99 je župan sprejel:

SKLEP
O PRIPRAVI PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LOŠKA DOLINA
1. člen
S tem sklepom župan Občine Loška dolina določa, da se priprava strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Loška dolina nadaljuje in
konča kot občinski prostorski načrt (OPN) občine Loška dolina po postopku in na način, ki ga določa ZPNačrt in ta sklep.
2. člen
V okviru postopka oziroma dosedanjih aktivnosti v skladu s sprejetim programu priprave strategije prostorskega razvoja občine Loška dolina in
prostorskega reda občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina »Obrh« št. 38 z dne 15.9.2006 ), so bile opravljene in zaključene naslednje
faze:
- 1. prostorska konferenca,
- 	vloga in pridobitev odločbe o obveznosti izdelave CPVO (Odločba 35409-352/2006 z dne 23.1.2007),
- sprejem in objava programa priprave,
- obvestilo sosednjim občinam o pričetku priprave SPRO in PRO,
- pridobitev smernic in analiza smernic,
- priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za izdelavo občinskega prostorskega načrta.
Smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora k strategiji prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine pridobljene po
Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) se uporabijo in štejejo kot strokovne podlage za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta po Zakonu
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).
3. člen
Že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih aktov občine Loška dolina se smiselno uporabljajo pri pripravi OPN Loška dolina, ter
se jih po potrebi dopolni in obnovi.
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Obseg in vsebina se pripravita v skladu z določili Zakona o prostorskem
načrtovanju.
Izbrani izdelovalec OPN Loška dolina izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPN. Strokovne podlage posredujejo
tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN.
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve za OPN bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripravljene v fazi pred razgrnitvijo
dopolnjenega osnutka načrta.
4. člen
Občinski prostorski načrt se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom. Sestavni del OPN je urbanistični načrt Stari trg – Lož.
5. člen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AKTIVNOSTI
Sprejem sklepa o pričetku priprave OPN
Obvestilo ministrstvu ter sosednjim občinam
Priprava osnutka OPN
Pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora
Priprava dopolnjenega osnutka OPN
Priprava in preveritev kakovosti okoljskega poročila*
Sprejem OPN v 1. branju – občinski svet
Sodelovanje javnosti: javna razgrnitev in obravnava OPN in okoljskega poročila*
Dopolnitev predloga OPN s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve
Potrditev predloga OPN in opredelitev do CPVO* s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora
Sklep o sprejemljivosti OPN skladno z zakonom
Sprejem OPN – občinski svet
Objava odloka OPN

ZAČETEK
december 2007
december 2007
december 2007
februar 2008
marec 2008
marec 2008
junij 2008
julij 2008
oktober 2008
november 2008
februar 2009
marec 2009
april 2009

KONEC

februar 2008
marec 2008
junij 2008
junij 2008
september 2008
november 2008
januar 2009

*v primeru obveznosti izvedbe CPVO
Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora ter postopkov sprejemanja
posameznih faz.
*V nadaljnjem postopku se glede na pripravljen osnutek OPN ponovno preveri obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, ki jo predvideva
odločba št. 35409-352/2006 z dne 23.1.2007.
6. člen
V skladu s 47. in 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta ministrstvu, ki ga nemudoma,
najkasneje pa v sedmih dneh pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko predpisanem roku podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve
oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta so:
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1. Ministrstvo za okolje in prostor:
- izhodišča za razvoj poselitve,
- izhodišča za varstvo okolja,
- izhodišča s področja ohranjanja narave,
- izhodišča s področja upravljanja z vodami,
- izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
- izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. Ministrstvo za promet:
- izhodišča s področja cestnega prometa,
- izhodišča s področja letalskega prometa,
- izhodišča s področja železniškega prometa,
3. Ministrstvo za gospodarstvo:
- izhodišče za razvoj gospodarstva,
- področje notranjega trga – blagovne rezerve,
- izhodišča s področja turizma,
- izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
- izhodišča s področja energetike,
- izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
- izhodišča s področja komunikacij.
4. Ministrstvo za kulturo:
- izhodišča varstva kulturne dediščine,
- izhodišča s področja kulture.
5. Ministrstvo RS za obrambo:
- izhodišča za potrebe obrambe,
- izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi
nesrečami.
6. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
- izhodišča za potrebe kmetijstva,
- izhodišča za potrebe gozdarstva.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
- izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih
in znanstvenih ustanov ter športa.
8. Urad Vlade RS za verske skupnosti:
9. Direkcija Republike Slovenije za ceste:
- izhodišča za državne ceste.
10. Družba za avtoceste RS:
- izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
11. ELES, Elektro Slovenija d.o.o:
- izhodišča za prenos električne energije.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
-
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Elektro Ljubljana – PE Ljubljana in okolica
izhodišča za oskrbo z električno energijo.
Geoplin:
izhodišča za oskrbo s plinom.
Telekom Slovenije:
izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena.
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana:
izhodišča s področja ohranjanja narave.
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana:
izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
Zavod za gozdove RS, OE Postojna:
izhodišča za gozdarstvo.
Zavod za ribištvo Slovenije:
izhodišča s področja ribištva.
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.
izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena
Občina Loška dolina:
izhodišča s področja poselitve in gospodarstva
izhodišča s področja vzgoje in izobraževanja
izhodišča s področja zdravstva
izhodišča s področja lokalnih cest

V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost
se kot nosilca urejanja prostora v postopek lahko vključi tudi druge
občinske gospodarske javne službe ter druge organizacije, v kolikor bi se
v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
7. člen
Izdelavo občinskega prostorskega načrta financira Občina Loška dolina.
8. člen
Sklep se objavi v uradnem delu občinskega glasila OBRH ter stopi v
veljavo z dnem objave.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim
občinam.
Številka: 350-2/2006
Datum: 12.12.2007		
ŽUPAN OBČINE LOŠKA DOLINA
Janez Sterle l.r.

OBRH – Uradno glasilo občine Loška dolina
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: Littera Picta d.o.o.
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