OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 84

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 29. 3. 2013

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 40/2012),
5. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(Ur. list RS, št. 109/07, 33/08, 28/2011, 80/2011) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradne objave, št. 49/99, 22/00 in popr. 28/00)
je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji šestnajsti seji, dne 28. 3. 2013, sprejel naslednji

PRAVILNIK O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
NAKUPA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI LOŠKA DOLINA
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup malih komunalnih čistilnih
naprav (v nadaljevanju: mKČN) v občini Loška dolina (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Občina skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji kot lokalna skupnost za namen sofinanciranja
nakupa malih individualnih ali skupinskih čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot (PE) na poselitvenih območjih zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Upravičenci do sredstev za nakup mKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov s stalnim prebivališčem na območju občine Loška dolina. V primeru nakupa skupne mKMČ za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije
(vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo mKČN postavljena. Investitorji
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini:
- 170 EUR/PE za čistilne naprave velikosti do vključno 15 PE
- 200 EUR/PE za čistilne naprave velikosti nad 15 PE
vendar ne glede na število PE največ 50 % investicijske vrednosti (DDV ni upravičen strošek)
5. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
- čistilna naprava mora imeti CE oznako oziroma listino o skladnosti izdelka z
zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz mKČN
(uradni list RS, št. 98/07, 30/10)
- čiščenje komunalne odpadne vode v mKČN mora biti skladno z določili 4. člena v prejšnji alineji navedene uredbe
- čistilna naprava mora biti izven območij, na katerih se predvideva izgradnja
javne kanalizacije
- vlagatelj morajo imeti za lokacijo pravico graditi
- sofinanciranje velja za legalno zgrajene obstoječe stanovanjske objekte in
novogradnje s pridobljenim upravnim dovoljenjem za gradnjo in če so stroški
nastali po 1. 1. 2013

8. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge po vrstnem redu
dospetja najkasneje do 31. oktobra tekočega leta, seznam upravičencev pripravi najkasneje do 15. novembra in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih
sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev
sprejetega proračuna. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe
sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
9. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktor
občinske uprave s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine.
Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 5 dni od dne, ko komisija
pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju
nakupa mKČN se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev.
10. člen
Medsebojno razmerje med Občino Loška dolina in prejemnikom sredstev se
opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.
11. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja občinska uprava s
sodelovanjem izvajalca javne službe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen ali da
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil
določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v
enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen
Upravičenci do sredstev so dolžni povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva prejetja do
dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev navajal neresnične
podatke;
- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

6. člen
Občina vsako leto objavi razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev
proračunskih sredstev.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška
dolina.

7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja mKČN, ki jo s sklepom imenuje župan/ja
občine. Komisijo sestavljajo:
- direktor občinske uprave
- predstavnik občinske uprave
- predstavnik JP Komunala Cerknica

Številka: 354-4/2013-1
Datum: 28. 3. 2013

ŽUPAN
Janez Komidar
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Stari trg pri Ložu, 29. 3. 2013

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF)
ter 11. člena Statuta Občine Loška dolina (uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 16. redni seji, dne 28. 3. 2013 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih,
občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
1. člen
V Odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
(Uradni list RS, št. 52/2000, Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 23), (v
nadaljevanju: Odlok), se spremeni poglavje št VI. PRIZNANJA OBČINE LOŠKA
DOLINA tako, da se glasi:

»VI. PRIZNANJA OBČINE LOŠKA DOLINA
20. člen
Občina Loška dolina podeljuje naslednja priznanja:
- naziv »častni občan Občine Loška dolina«;
- zlati grb Občine Loška dolina;
- srebrni grb Občine Loška dolina;
- bronasti grb Občine Loška dolina;
- priznanje Občine Loška dolina;
- priznanje župana Občine Loška dolina.
21. člen
Najvišje častno priznanje Občine Loška dolina je naziv »častni občan Občine
Loška dolina«. Naziv podeljuje Občinski svet Občine Loška dolina posamezniku
za njegovo življenjsko delo, za trajne dosežke na znanstvenem, gospodarskem,
kulturnem, razvojnem, vzgojno–izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem,
humanitarnem ali katerem drugem področju dela. Naziv se podeljuje
posamezniku, ki je s svojim delovanjem trajno prispeval k razvoju, ugledu in
uveljavitvi Občine Loška dolina.
Naziv »častni občan Občine Loška dolina« se lahko podeli največ enkrat vsakih 6 let.
Podelitev naziva »častni občan Občine Loška dolina« lahko predlaga 2/3
svetnikov občinskega sveta ali 10 % volivcev v občini Loška dolina.
22. člen
Priznanje »zlati grb Občine Loška dolina« podeljuje Občinski svet Občine Loška
dolina najzaslužnejšim občanom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam,
nevladnim in drugim organizacijam, ki delujejo na območju občine Loška
dolina za življenjske oziroma izjemne dosežke na znanstvenem, gospodarskem,
kulturnem, razvojnem, vzgojno–izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem,
humanitarnem, prostovoljnem ali katerem drugem področju delovanja v
časovnem obdobju vsaj 10-ih let, če so s svojim delom znatno prispevali k
razvoju in ugledu kraja.
Podelitev »zlatega grba Občine Loška dolina« lahko predlaga najmanj 2/3
svetnikov Občinskega sveta Občine Loška dolina ali 5 % volivcev v občini
Loška dolina.
Vsako leto se lahko podeli največ eno priznanje »zlati grb Občine Loška dolina«
oziroma na podlagi sklepa občinskega sveta, izjemoma dve, če občinski svet
tako odloči z 2/3 večino.
23. člen
Priznanje »zlati grb Občine Loška dolina« se podeljuje enkrat letno ob občinskem
prazniku, in sicer na slavnostni seji občinskega sveta.
24. člen
Priznanje »srebrni grb Občine Loška dolina« podeljuje Občinski svet Občine Loška
dolina občanom, skupinam, društvom ter nevladnim in drugim organizacijam in
skupnostim, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke
v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športu,
varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v obdobju vsaj 5 let.

Podelitev priznanja lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan ali
najmanj 5 % volivcev v občini Loška dolina.
Vsako leto se podeli največ dve priznanji »srebrni grb Občine Loška dolina«.
Občinski svet Občine Loška dolina lahko z 2/3 večino sklene, da se podeli tudi
več priznanj »srebrni grb Občine Loška dolina«, vendar največ štiri.
25. člen
Priznanje »srebrni grb Občine Loška dolina« se podeljuje enkrat letno ob
občinskem prazniku, in sicer na slavnostni seji občinskega sveta.
26. člen
Priznanje »Bronasti grb Občine Loška dolina« podeljuje župan Občine Loška
dolina učencem devetih razredov Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg
pri Ložu, ki dosežejo nadpovprečen učni uspeh v vseh letih šolanja. Šteje se,
da je dosegel nadpovprečen uspeh, kdor je dosegel v vseh razredih posamično
povprečno oceno najmanj 4,5, pri čemer se upoštevajo številčne ocene.
Priznanje podeljuje župan na slavnostnem sprejemu ob zaključku šolskega leta.
Priznanje »Bronasti grb Občine Loška dolina« podeljuje župan Občine Loška
dolina dijakom iz Občine Loška dolina, ki na maturi dosežejo vse možne točke
in dijakom, ki na maturi dosežejo število točk, ki jih za posamezno šolsko leto
določi Državna komisija za splošno maturo (»zlati maturanti«).
Priznanje podeljuje župan po sprejemu dijaka pri predsedniku Republike
Slovenije.
27. člen
Priznanje »bronasti grb Občine Loška dolina podeli Občinski svet Občine Loška
dolina občanom, skupinam, društvom ter nevladnim in drugim organizacijam
in skupnostim, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke
v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športu,
varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v zadnjem letu.
Podelitev priznanja lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan ali
društva, izobraževalne institucije, gospodarske družbe ali interesne organizacije
v občini Loška dolina.
Vsako leto se podeli največ tri priznanja »bronasti grb Občine Loška dolina«.
Na podlagi sklepa občinskega sveta se lahko podeli tudi več priznanj, vendar
največ pet.
Priznanje se podeljuje enkrat letno ob občinskem prazniku, in sicer na slavnostni
seji občinskega sveta.
28. člen
Priznanje »priznanje Občine Loška dolina« podeljuje župan Občine Loška dolina
učencem devetih razredov Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu,
ki so z izjemnim uspehom končali deveti razred in niso prejemniki priznanja
»bronasti grb Občine Loška dolina«. Šteje se, da je dosegel izjemen uspeh, kdor
je dosegel povprečno oceno najmanj 4,8.
Priznanje podeljuje župan na slavnostnem sprejemu ob zaključku šolskega leta.
29. člen
»Priznanje župana Občine Loška dolina« podeljuje župan občanom, skupinam,
društvom ter nevladnim in drugim organizacijam in skupnostim, ki delujejo na
območju občine Loška dolina za enkratne izjemne dosežke v znanosti, kulturi,
vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in
prostovoljni dejavnosti.
Župan lahko letno podeli največ tri pisna priznanja in jih vroči ob primerni
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priložnosti. Podelitev priznanja se objavi v prvi naslednji številki glasila Obrh in
na spletni strani občine.
30. člen
Priznanja se lahko podeljujejo tudi posmrtno. Posmrtno priznanje se vroči
družinskim članom.
31. člen
Postopek za predlaganje in podelitev priznanj se podrobneje uredi s Pravilnikom
o podeljevanju priznanj Občine Loška dolina.
2. člen
V poglavju št. VIII. KAZENSKI DOLOČBI se v 31. členu, prvi odstavek znesek
100.000 SIT nadomesti z zneskom 400,00 EUR.
V drugem in tretjem odstavku 31. člena se zneski 20.000 SIT nadomestijo z
zneskom 80,00 EUR.

Stari trg pri Ložu, 29. 3. 2013

3. člen
Dosedanji členi odloka od številke 30. do 34. se ustrezno preštevilčijo.
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina in začne veljati
petnajsti dan po objavi.

Številka: 01503-3/2001-3
Datum: 28. 3. 2013

Župan
Janez Komidar

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 in 127/2006), 40., in 41., člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007- UPB5, 36/2008, 5/2009 in 20/2011) ter 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine
Loška dolina št. 62-UPB1) je Občinski svet občine Loška dolina na šestnajsti redni seji, dne 28. 3. 2012 sprejel

O D L O K o spremembah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradno glasilo
občine Loška dolina št. 19 , št. 32, št. 47 in št. 63) se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»- vrtec Polhek z enoto Stari trg pri Ložu in enoto Iga vas.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Loška dolina.

Št.: 64000-3/2003-9
Stari trg, 28. 3. 2013

Občina Loška dolina
župan Janez Komidar

