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13. člen

(obseg zadolževanja občine in upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2021 zadolži v višini sklenjenih vseh kreditnih pogodb,
ki imajo soglasje s strani občinskega sveta in Ministrstva za
finance.
14. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za
sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine
odobrenih sredstev. Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva
sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo
dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo stroški občinskega dolga
in izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost
makroekonomskim in tržnim tveganjem.
15. člen
(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2022)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021-1
Mežica, dne 17. februarja 2021
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel
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594.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico
''JEZERA'' V Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico
''JEZERA'' V Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico ''JEZERA'' v
Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24), katerega je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.
II.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2 (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Krajevne
skupnosti Rakičan, Vaško gasilski dom Rakičan, Zvezna
ulica 4, Rakičan, 9000 Murska Sobota. Javna razgrnitev bo
trajala najmanj 30 dni, in sicer od ponedeljka, 8. marca 2021
do srede, 7. aprila 2021. Ogled razgrnjenega dopolnjenega
osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in v
Vaško gasilskem domu Rakičan. V času javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava v dvorani Vaško gasilskega
doma Rakičan v sredo, 17. marca 2021, ob 16.30 uri, kjer se
bodo lahko podale pripombe. Javna obravnava se bo izvedla
ob upoštevanju ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (varnostna razdalja,
obvezno nošenje maske in razkuževanje rok). Dopolnjen
osnutek bo objavljen na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota: https://www.murska-sobota.si/.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku
prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do srede, 7. aprila 2021. Pripombe in pobude se lahko podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek
za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali
po elektronski poti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.
si. Občina bo pripombe preučila, do njih zavzela stališča ter jih
javno objavila.
IV.
V kolikor bi se epidemiološke razmere v državi v času
javne razgrnitve bistveno poslabšale in ne bi bilo možno izvesti javne obravnave, bo Mestna občina Murska Sobota javno
obravnavo preklicala in v skladu s priporočili Ministrstva za
okolje in prostor zainteresirano javnost pozvala, da morebitna vprašanja oziroma predloge naslovi na e-naslov mestna.
obcina@murska-sobota.si oziroma na sodelavce oddelka za
okolje in prostor.
V.
Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča
do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu s
56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če
posameznik s tem soglaša.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.
Št. 3505-0008/2016-29(740)
Murska Sobota, dne 17. februarja 2021
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

