Stran

5496 /

Št.

49 / 6. 7. 2015

6. člen
Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V takem primeru
Občina Borovnica izterja dolg z izvršbo in obračuna zamudne
obresti.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0017/2012-18
Borovnica, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

2034.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu Občinskega sveta Občine Borovnica

Na podlagi 37.a Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUJFO), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ter Statuta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine
Borovnica na 6. redni seji dne 22. 6. 2015 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Občine Borovnica
1. člen
Občinski svet Občine Borovnica ugotavlja, da so nastali
razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine
Borovnica, Nikolaju Bogdanu Stražišarju, ker je podal odstop
s funkcije.
2. člen
Občinska volilna komisija za preostanek mandatne dobe
mandat občinskega svetnika podeli naslednjemu kandidatu z
liste DeSUS.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001//2014-92
Borovnica, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta
Občine Borovnica
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava drugih sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica,
sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, v nadaljnjem besedilu:
OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo:
– spremembe in dopolnitve OPN, ki izhajajo iz izraženih
in utemeljenih razvojnih potreb občanov, zainteresiranih lastnikov zemljišč ter druge zainteresirane javnosti, podanih v
obliki pobud v času 11. 2. 2015 do 19. 6. 2015. Spremembe
se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve OPN zaradi občinskih razvojnih potreb,
– odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem delu
OPN,
– odpravo ugotovljenih neskladij med besedilnim in gra– spremembe in dopolnitve OPN zaradi izraženih razvojnih potreb pristojnih nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve
OPN zaradi spremenjenih predpisov in režimov.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo v okviru
strateških usmeritev OPN, saj strateški del OPN ni predmet
sprememb.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
(1) Občina Borovnica je junija 2014 sprejela OPN, skupaj
z Okoljskim poročilom.
(2) Po sprejetju OPN se je Občina Borovnica odločila za
pripravo sprememb in dopolnitev OPN zaradi prejetih novih
pobud po spremembi namenske rabe zemljišč in skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju,
ki nalaga, da mora občina najmanj enkrat na dve leti preveriti
ustreznost prejetih pobud po spremembi namenske rabe.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi pobud, zbranih na Občini
Borovnici, z upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev
v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti
opremljanja zemljišč za gradnjo.
(4) V času uporabe OPN so se izoblikovali tudi predlogi za
spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na posamezne
delu ter povezave med njima.
(5) Po sprejetju OPN so se spremenili tudi nekateri predpisi in režimi pristojnih nosilcev urejanja prostora. Občina Borovnica bo spremembe in dopolnitve OPN prilagodila skladno
z novimi usmeritvami in zahtevami le-teh.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)
Spremembe in dopolnitve OPN zajemajo tako besedilni

2035.

celotno območje Občine Borovnica ali samo na prostorsko
Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Borovnica

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter na podlagi Statuta
Občine Borovnice (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je
župan sprejel naslednji

del se nanaša samo na spremembe v posameznih enotah urejanja prostora, kjer se bo spreminjala namenska raba.
4. člen
(postopek izvedbe sprememb in dopolnitev OPN)
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede na
enak način kot poteka postopek za sprejem OPN.

