OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 105

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 24. 12. 2015

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008 in 36/2010), 20. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120/2005) in 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62/2010 –UPB1 in št. 88) je občinski svet Občine Loška dolina na svoji 8. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel

SKLEP O DOLOČITVI CEN
PROGRAMOV V VRTCU POLHEK PRI OSNOVNI ŠOLI
HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU
1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v enotah vrtca Stari trg in Iga vas znašajo mesečno po posameznih programih:
1.

Prvo starostno obdobje – otroci od 1 do 3 let
- na otroka ……………….....….. 414,00 EUR

2.

Drugo starostno obdobje – otroci 3 do 6 let
- na otroka …………….…..….... 304,00 EUR

2. člen
Cene oddelka cicibanovih uric mesečno znašajo 371,00 EUR.
3. člen
Cene programov iz 1. člena in 2. člena se uporabljajo za izračun plačila
staršev, ministrstva in za občino za otroka, vključenega v izbran program
predšolske vzgoje.
4. člen
Mesečni znesek živil za otroka znaša 1,40 EUR na dan oz. 29,40 EUR mesečno. Vrtec pri izstavitvi računa za pretekli mesec odšteje neporabljena
živila za vsak dan odsotnosti otroka, in sicer v sorazmerni višini plačila za
program vrtca.
Ob uvajanju otroka v vrtec se ne zaračunava stroškov nepripravljenih živil
prve tri dni.

Ustanoviteljica zagotovi plačilo celotne razlike med plačilom staršev v času
počitniške odsotnosti in ceno programa, razen stroškov živil.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Loška dolina ni dolžna kriti razlike do cene programa, lahko uveljavlja rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo med letom tudi za primer odsotnosti otroka zaradi bolezni daljše od 1 meseca, na podlagi zdravniškega potrdila.
7. člen
Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina ter starši
otrok, ki nimajo stalnega prebivališča v Občini Loška dolina vendar so otroci vključeni v enotah vrtca Stari trg in Iga vas, lahko s podpisom izjave med
letom začasno izpišejo otroka iz vrtca za dobo največ dveh mesecev ter ga
nato ponovno vpišejo v vrtec. V tem primeru starši plačajo mesečno rezervacijo po pogojih, ki jih določa 6. člen tega sklepa.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu št. 602-3/2015-2 z dne 17. 9. 2015 (Uradno glasilo Občine Loška
dolina št. 104 z dne 18. 9. 2015).
9. člen
Cene se objavijo v uradnem glasilu Občine Loška dolina, uporabljajo se od
1. 1. 2016 dalje.

5. člen
Zamudna ura, ki znaša 8,00 EUR, se obračunava staršem za otroke, ki so
prisotni preko poslovnega časa vrtca in sicer za vsako začeto uro.
6. člen
Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 60,00 EUR mesečno.
Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najpozneje en teden
pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Št.: 602-4/2015-2
Stari trg, 23. 12. 2015

Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar
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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 24. 12. 2015

Na podlagi Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) je
Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 8. redni seji, dne 23. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o potrditvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev
1. člen
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Sklep potrditvi cen pogrebnih in
pokopaliških storitev.
2. člen
Potrdijo se cene pogrebnih in pokopaliških storitev (brez DDV):

Storitev

Nova cena

Ostale storitve:
Storitev

Nova cena

Vodenje protokola z govorom

102,99

Zastavonoša

27,72

Nošenje križa

27,72

Izkop in zasip grobne jame

204,76

Polaganje krste v jamo

33,51

Pokop, žarni

57,31

Izkop in zasutje žarne jame

81,89
19,81

Najemnina grobnega prostora - enojni grob

12,16

Urejanje dokumentacije

Najemnina grobnega prostora - dvojni grob

18,65

Izdaja dovoljenja za pokop

19,81

Urejanje pokojnika, oblačenje

65,53

Najemnina grobnega prostora - več kot 5 m2

27,24

Najemnina grobnega prostora za površine večje od
5 m2, cena za 1m2

8,52

Uporaba mrliške vežice na dan

95,35

Cene pogrebnih storitev so določene za izvedbo osnovnega klasičnega pogreba, osnovnega žarnega pogreba, za raztros pepela ter intervencijski prevoz na poziv policije, in sicer:

Urejanje pokojnika, britje

7,17

Žalna dekoracija prostora, komplet

151,51

Prenos najemništva na novega najemnika

12,73

Spremljevalec, redni delovni čas, ura

12,39

Prevoz, na prevožen km

0,699

Prevoz z osebnim vozilom, na prevožen km

0,37*

*30 % trenutne cene 95 oktanskega bencina
Cene so v EUR (€) brez DDV.

Storitev

Nova cena

osnovni klasični pogreb

798,42

osnovni žarni pogreb

535,19

raztros pepela pokojnika

585,84

intervencija – prevoz na poziv policije

442,24

3. člen
Sklep bo objavljen v Uradnem glasilu Občine Loška dolina in začne veljati
takoj, uporablja pa se od 1. 1. 2016 naprej.

Datum: 23.12.2015
Številka: 354-2/2015-2

Občinski svet Občine Loška dolina
Župan
Janez Komidar
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Stari trg pri Ložu, 24. 12. 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 93 a. člena
statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 – UPB in št. 88) je župan občine Loška dolina dne 22. 12. 2015 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOŠKA DOLINA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

1. člen

5. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje občine Loška dolina
v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

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 2015. Obseg
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o
proračunu občine Loška dolina za leto 2015 (Uradno glasilo občine Loška
dolina, št. 99).

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 2015 in za iste programe kot v letu 2015.
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine)
v enakem obdobju leta 2015.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine Loška dolina za leto 2015.

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.

5. KONČNA DOLOČBA

Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine Loška dolina za leto 2016.
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.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Loška dolina, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.

Številka: 410-34/2015-1
Stari trg, 22. 12. 2014

Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar

