OBČINA LOŠKA DOLINA

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 141

Stari trg pri Ložu, 20. 12. 2019

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o nacionalnem programu športa v republiki Slovenije 2014-2023,
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v republiki Slovenije (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7
z dne 26. 08. 2014) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62- UPB 1, št. 88 in št. 111)
je občinski svet Občine Loška dolina na svoji 8. redni seji, dne 19. 12. 2019, sprejel

Odlok o dopolnitvi ODLOKA
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Loška dolina
1. člen
Doda se nova 8. točka 20. člena Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina, ki se glasi:
»(8)Upravičeni stroški so lahko tudi drugi stroški, ki niso navedeni v prejšnjih točkah tega člena, so pa povezani z delovanjem prijavitelja na javni razpis in drugi stroški povezani z
izvajanjem prijavljenih programov.«
2. člen
Odlok o dopolnitvi Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Loška dolina začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Loška dolina.

Št.: 671-17/2017
Datum: 20. 12. 2019

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar l. r.

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 141

Stari trg pri Ložu, 20. 12. 2019

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62-UPB,
št. 88 in št. 111) je Občinski svet Občine Loška dolina na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne
lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče
omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v
občini Loška dolina
1.

2.

Občina Loška dolina bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Loška dolina subvencionirala v naslednji
višini:

Sredstva za izplačilo subvencije bo občina Loška dolina zagotovila v proračunu. Sredstva se JP Komunala Cerknica nakazujejo mesečno.

a.) Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba s pitno vodo

storitev

%

oskrba s pitno vodo

16,51

Znesek
subvencije v EUR
brez DDV/m3

Znesek
subvencije v
EUR z DDV/m3

0,2144

0,2348

b.) Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo
Znesek
subvencije v
EUR/mesec
brez DDV

Znesek
subvencije v
EUR/mesec
z DDV

omrežnina

%

DN ≤ 20

16,71

1,3573

1,4862

20 < DN < 40

21,71

3,9405

4,3148

40 ≤ DN < 50

47,85

24,7987

27,1546

50 ≤ DN < 65

48,94

38,8512

42,5421

65 ≤ DN < 80

47,53

72,0732

78,9202

80 ≤ DN < 100

48,54

119,8597

131,2464

100 ≤ DN < 150

60,84

295,3355

323,3924

150 ≤ DN

57,82

555,4892

608,2607

3.
Občina Loška dolina bo subvencionirala ceno storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za
uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Loška dolina za
gospodinjstva.
4.
Ta sklep velja z dnem sprejema, uporablja pa se od 01. 01. 2020. Z dnem
začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo ter propadajoče omrežnine za uporabo javnih
infrastrukturnih objektov in naprav v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 140 z dne 24. 10. 2019).
5.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Številka: 900-2/2018
Dne: 20. 12. 2019

Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar l. r.

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 141

Stari trg pri Ložu, 20. 12. 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18)
in 93 a. člena statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 – UPB, št. 88 in št. 111)
je župan občine Loška dolina dne 19. 12. 2019 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOŠKA DOLINA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Loška dolina
v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. 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, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in Odlokom
o proračunu Občine Loška dolina za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Loška
dolina, št. 133).

5. člen
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.
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.

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 2019 in za iste programe kot v letu 2019.
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine)
v enakem obdobju leta 2019.

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.

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu Občine Loška dolina za leto 2019.
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Loška dolina za leto 2020.
4. člen

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.

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.

Številka: 410-34/2019-1
Stari trg, 20. 12. 2019

Občina Loška dolina
župan
Janez Komidar l. r.

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 141

Stari trg pri Ložu, 20. 12. 2019

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih
cest (Ur. l. RS, št. 49/97, 113/09) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62-UPB1, 88) je Občinski svet
Občine Loška dolina na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Loška dolina
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Loška dolina (Uradni list RS, št. 98/99, Uradno glasilo Občine Loška dolina,
št. 59/09, 76/12, 104/15), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
V pregledici v 5. členu Odloka se:
- obstoječi zapis v celoti nadomesti z naslednjim zapisom:
5

229220 229221

C R1
213

Cesta
Notranjskega
odreda

O 229171

450

- zapis »3.736 m (3,736 km)« se nadomesti z zapisom »4.071 m (4,071 km)«.
3. člen
V pregledici v 6. členu Odloka se:
- obstoječi zapis v celoti nadomesti z naslednjim zapisom:
22.1

729220 729221

C R1
213

Brest

O 729541

122

- zbriše zapis pod zaporedno številko 39,
- zapis »31.937 m (31,937 km)« se nadomesti z zapisom »31.774 m
(31,774 km)«.
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu
z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2019-164
(507) z dne 22. 11. 2019.
5. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine
Loška dolina.

Številka: 371 – 35/2019 - 3
Datum: 20. 12. 2019

Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar l.r.

