Stran

4148 /

Št.

Uradni list Republike Slovenije

31 / 16. 4. 2010

VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
CENTRA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN CENTRA

Občina Brežice izdaja soglasje za zadolžitev OŠ Cerklje
ob Krki v višini 56.000,00 EUR za vračilo v obdobju enega
leta.«

30. člen
Za obveznosti centra subsidarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje centra.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti centra iz naslova
dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Svet centra se konstituira najkasneje v treh mesecih od
uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja nujne naloge obstoječi svet centra.
Mandat sedanje direktorice poteče z iztekom mandata, za
katerega je bila imenovana.
32. člen
Rok za uskladitev pravil in drugih splošnih aktov centra je
šest mesecev od uveljavitve tega odloka,.
Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh
določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Mladinski centra Brežice (Uradni
list RS, št. 18/04).
34. člen
Direktorica poskrbi za vpis sprememb, po tem odloku,
v uradne evidence v roku treh mesecev od uveljavitve tega
odloka.
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-1/2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1416.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 2010

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08 in 79/09), 40. 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 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09
in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. seji dne 6. 4.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2010
1. člen
Spremeni se 22. člen Odloka o proračunu Občine Brežice
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10), ki po novem glasi:
»Občina Brežice izdaja soglasje za zadolžitev OŠ Velika
Dolina v višini 31.000,00 EUR za vračilo v obdobju enega leta.

1417.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za športne
površine ob Osnovni šoli Dobova

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09)
ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09,
3/10) je župan Občine Brežice sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za športne
površine ob Osnovni šoli Dobova
1. Ocena stanja in razlogi za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Športne površine ob
OŠ Dobova (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja
Skladno z obstoječim planskim aktom je v okviru Urbanističnih zasnov Dobova območje med obstoječo pozidavo na
jugu in osnovno šolo na severu – Območje ob kapelski cesti
SC3 – namenjeno centralnim dejavnostim in stanovanjski
gradnji s predpisanim načinom urejanja z izvedbenim prostorskim aktom. V delu tega območja je za namen ureditve
športnih igrišč ob Osnovni šoli Dobova določena podenota
»Igrišče ob šoli« z oznako prostorske enote B5-05SC3/40-BC,
ki se namenja območjem športnih centrov (BC). Območje
se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, pri
katerem je predvsem treba upoštevati usmeritve in omejitve
glede ustreznega priključevanja na javno cesto in komunalno
opremo, umeščanju objektov s prostorskega vidika in varstva
kulturne dediščine; območje se namreč nahaja v arheološkem
območju Dobova.
Razlogi za izdelavo OPPN in opis ureditev
Obstoječi šolski kompleks (osnovna šola, športna dvorana in vrtec) nima zunanjih športnih površin in je prometno
slabo urejen; ni dovolj parkirnih prostorov in ni pločnikov za
pešce do avtobusnih postajališč ob lokalni cesti. Občina Brežice bo na obravnavanem območju uredila zunanje športne
površine in igrišča. V sklopu športnih površin je predvidena
še ureditev tribune za gledalce, območje se ustrezno ogradi,
predvidi hortikulturna zasaditev in ustrezna infrastrukturna
oprema.
Celotno območje je potrebno ustrezno priključiti na lokalno cesto. V ta namen je predvidena rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka, razširitev dovozne ceste z ureditvijo
novega pločnika do vhoda osnovne šole, ureditev parkirnih
mest za osebna vozila in avtobuse ter ustreznih funkcionalnih
povezovalnih poti med objekti kompleksa in novimi športnimi
površinami.
V območju se lahko predvidi tudi druge ureditve, potrebne
za funkcioniranje obstoječega šolskega in novega športnega
kompleksa ali zaradi eventualnih vplivov na neposredno okolico.

