Uradni list Republike Slovenije
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo
sveta ustanoviteljic v enakem deležu.
5. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok objavi Občina Nazarje v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi. Ostale občine
ustanoviteljice, ki ne objavljajo uradnih objav v Uradnem glasilu
slovenskih občin objavijo odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 032-0007/2014-21
Nazarje, dne 25. maja 2017
Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik l.r.
Št. 032-0002/2017
Mozirje, dne 20. junija 2017
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 03201-0021/2014-2017-3
Gornji Grad, dne 14. septembra 2017
Župan
Občine Gornji Grad
Stanko Ogradi l.r.
Št. 007-0001/2017-7
Rečica ob Savinji, dne 25. maja 2017
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
Št. 007-006/2017
Ljubno, dne 22. junija 2017
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

Št.

Stran

7375

ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 8. člena Sklepa o
začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradni
list RS, št. 54/17) ter 31. člena Statuta Občine Luče (Uradni list
RS, št. 103/07) je župan Občine Luče sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
(PUP celota Občine Luče)
I.
Javno se razgrne spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
(PUP celota Občine Luče).
II.
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni
v sejni sobi Občine Luče, Luče 106, Luče. Javna razgrnitev bo
trajala od vključno 23. oktobra 2017 do vključno 6. novembra
2017. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.
III.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo dne 25. oktobra
2017 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Luče.
IV.
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi
zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za prostorsko celoto Občina Luče. Pripombe in predlogi se
lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve,
po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče ali na
elektronski naslov: obcina@luce.si. Ustno se lahko pripombe
in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb
k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Občine Luče (http://www.luce.si) in oglasni
deski Občine Luče.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2017-2
Luče, dne 29. septembra 2017

Št. 007-2/2017
Luče, dne 5. julija 2017

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
Št. 146-0003/2017-1
Solčava, dne 19. julija 2017
Županja
Občine Solčava
Katarina Prelesnik l.r.

2649.

56 / 13. 10. 2017 /

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto
Občine Luče (PUP celota Občine Luče)

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 –

2650.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje,
Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče,
Gornji Grad

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 –
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 8. člena Sklepa o
začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob
Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 54/17)
ter 31. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07)
je župan Občine Luče sprejel

Stran

7376 /

Št.

56 / 13. 10. 2017

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica
ob Savinji, Ljubno, Luče, Gornji Grad

pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu:
člani sveta), razmerja do drugih organov občine ter druga vprašanja pomembna za delo sveta.
(2) V tem poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za ženski
in moški spol.

I.
Javno se razgrne spremembe in dopolnitve Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje,
Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče, Gornji Grad.

2. člen
(jezik poslovanja)
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem
jeziku.

II.
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni
v sejni sobi Občine Luče, Luče 106, Luče. Javna razgrnitev bo
trajala od vključno 23. oktobra 2017 do vključno 6. novembra
2017. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.

3. člen
(smiselna uporaba določil)
(1) Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela
delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi
v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki
delovnih teles.
(2) Določbe tega poslovnika se primerno njihovim nalogam smiselno uporabljajo tudi za delovanje svetov mestne in
krajevnih skupnosti.

III.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo dne 25. oktobra
2017 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Luče.
IV.
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi
zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče
in Gornji Grad. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v
knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče ali na elektronski naslov:
obcina@luce.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo
na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu
gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Občine Luče (http://www.luce.si) in oglasni
deski Občine Luče.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-05/2017-2
Luče, dne 29. septembra 2017
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

METLIKA
2651.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Metlika

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 19. redni seji
dne 28. 9. 2017 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina poslovnika in izrazi)
(1) Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet), način uresničevanja

4. člen
(javnost dela sveta in delovnih teles sveta)
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma poslovna, državna,
vojaška ali uradna tajnost. Za ravnanje z gradivi osebne in
zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki
urejajo to področje.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
5. člen
(seje sveta)
(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah, skliče pa se lahko tudi žalna seja.
(2) Redne seje se skličejo najmanj štirikrat na leto.
(3) Izredne seje se lahko skličejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
(4) Dopisne seje se lahko skličejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne
seje in v drugih primerih določenih s tem poslovnikom.
(5) Slavnostne seje se lahko skličejo ob prazniku občine
in drugih svečanih priložnostih, žalne seje pa ob smrti častnega
občana občine, župana, podžupana, člana občinskega sveta in
bivših županov občine. Svet lahko z večino glasov skliče žalno
sejo tudi ob drugih tragičnih dogodkih v občini.
6. člen
(predstavljanje)
Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsednik
delovnega telesa.
7. člen
(žig sveta)
(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom
občine ali odlokom. V notranjem krogu žiga je ime občinskega
organa »OBČINSKI SVET«.
(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta.
(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor
občinske uprave ali pooblaščeni javni uslužbenec občinske
uprave.

