Uradni list Republike Slovenije

Št.

uporabniku prostorov izstavi račun za plačilo nadomestila
za uporabo prostorov. Uporabnik znesek nakaže na račun
občine.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Že sklenjeni dogovori o enkratni uporabi prostorov Občine
ostanejo po sprejetju tega pravilnika nespremenjeni.
Z uveljavitvijo tega pravilnika se z uporabniki, ki imajo
sklenjene letne pogodbe oziroma dogovore o uporabi prostorov, le-ti na novo oblikujejo in uskladijo z določbami tega
pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik in morebitne spremembe sprejme Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice in velja naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2015
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

1990.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec
Gumbek

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 7. člena Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10)
je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne
17. 6. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se določijo s 1. 9. 2015
in znašajo mesečno:
437,00

– II. starostno obdobje

328,00

– kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)

346,63

2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem
deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za
program vrtca. Mesečni znesek živil za otroke, upoštevane v
cenah programov, znaša 35,86 EUR mesečno (1,63 EUR na
dan). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije
lokalna skupnost zavezanka.

Stran

5409

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano
nepretrgano odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca od 1. 6. do 31. 8. koledarskega leta. Plačilo staršev v
tem primeru znaša 50 % njim določenega prispevka plačila
programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred
nastopom odsotnosti.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo
rezervacijo za največ 90 dni skupaj v koledarskem letu. Za
čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega prispevka
plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši uveljavljajo na osnovi oddane vloge,
kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška dokumentacija
oziroma zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku
5 delovnih dni po zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo
za to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice.
O upravičenosti do ustrezno znižanega plačila odloči vrtec po
predhodnem soglasju občinske uprave.
Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec
vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za
mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.
4. člen
Vsaka začeta ura nad 9 ur prisotnosti otroka ali vsaka
začeta ura po zaključenem poslovnem času vrtca se obračuna
v vrednosti 4,17 EUR.
5. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za
novo vpisane otroke plačajo vpisnino v višini prvega plačilnega
razreda za program, v katerega bo otrok vključen. Vpisnina se
plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. Kolikor starši
otroka ne vključijo v vrtec, se vpisnina ne vrne.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
št. 602/55/2008-0106-4 z dne 16. 10. 2008 (Uradni list RS,
št. 102/08) in spremembe tega sklepa (Uradni list RS, št. 53/09,
18/11 in 75/12).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 9. 2015
dalje.
Št. 032-18(0106)/2015-17
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

v EUR na otroka
– I. starostno obdobje

48 / 3. 7. 2015 /

GORENJA VAS - POLJANE
1991.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 in 14/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane na 6. redni seji dne 18. junija 2015 sprejel

Stran

5410 /

Št.

48 / 3. 7. 2015

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Statutu Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS,
št. 85/13) se dopolni 2. člen tako, da se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Sedeži krajevnih skupnosti ter število članov svetov krajevne skupnosti so:
– Krajevna skupnost Gorenja vas: Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas; število članov sveta krajevne skupnosti: 11,
– Krajevna skupnost Poljane: Poljane nad Škofjo Loko 77,
4223 Poljane nad Škofjo Loko; število članov sveta krajevne
skupnosti: 11,
– Krajevna skupnost Sovodenj: Sovodenj 23, 4225 Sovodenj; število članov sveta krajevne skupnosti: 11,
– Krajevna skupnost Javorje: Javorje 25, 4223 Poljane nad
Škofjo Loko; število članov sveta krajevne skupnosti: 7,
– Krajevna skupnost Lučine: Lučine 11a, 4224 Gorenja vas;
število članov sveta krajevne skupnosti: 9,
– Krajevna skupnost Trebija: Trebija 4, 4224 Gorenja vas;
število članov sveta krajevne skupnosti: 9.«
2. člen
V drugem odstavku 17. člena se na koncu štirinajste alineje
doda besedilo: »ter merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih
delov občine.«
3. člen
V 18. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva
s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.«

glasi:

4. člen
Na koncu 67. člena se doda nova petnajsta alineja, ki se

»– dajejo predloge v zvezi s proračunom in razvojnimi načrti ter drugimi splošnimi akti občine, ki se nanašajo na njihovo
območje.«
5. člen
V 70. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Člani sveta krajevne skupnosti ne morejo biti župan, podžupan, član nazornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi.«
6. člen
V 77. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«
Doda se nov tretji odstavek 77. člena, ki se glasi:
»Sredstva od premoženja krajevnih skupnosti (npr. najemnine, kupnine) ali sredstva od plačil za storitve javne službe,
ki jo zagotavljajo krajevne skupnosti (npr. najemnine grobov)
in druga sredstva (prispevki krajanov, donacije), se s proračunom občine namenjajo za financiranje izvajanja nalog krajevnih
skupnosti.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti
odstavek 77. člena.
7. člen
V drugem odstavku 96. člena se doda nova peta alineja, ki
se glasi:
»– na drug način, določen v skladu z zakonom.«
8. člen
Ostale določbe ostanejo nespremenjene.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-001/2013-004
Gorenja vas, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

1992.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 61. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US), 31. člena Uredbe o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 5. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00, 59/07, 47/10,
47/14) ter 17. in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas
- Poljane na 6. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Gorenja vas - Poljane
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
upravljanje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo
iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu odloka: javnega vodovoda), ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki
morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu odloka: javna služba) in pri lastni oskrbi prebivalcev
s pitno vodo.
2. člen
(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Gospodinjstvo je posameznik ali skupina oseb, ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do javne službe
oziroma izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu oziroma stanovanjski enoti, ki je za obveznosti po tem
odloku za člane gospodinjstva solidarno odgovorna v razmerju
do izvajalca.
2. Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke.
3. Izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu odloka: izvajalec) je pravna oseba, samostojni podjetnik ali drug
zasebni pravni subjekt, ki kot upravljavec vodovoda izvaja
storitve javne službe na določenem območju občine v obsegu
in v okviru pristojnosti, kot so določene z ustrezno pogodbo.

