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(2) Za dolocanje cen gospodarskih javnih sluzb varstva
okolja se uporabljajo dolocila vsakokrat veljavnega predpisa,
ki doloa€ metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih
obainskrh gospodarskih .iavnih sluZb varstva okolja (odslej:
Uredba MEDO). pa tudi drugi p,edpisi ter ta odlok.
(3) Za doloaanje cen drugih gospodarskih javnih sluzb se

OBEINE
BELTINCI

268.

Sklep o uvrstttvi .avnateUlce
Y plaCni razred

V

ca Beltincl

Na podlagi petega odstavka 11. alena Zakona o sistemu plad v javnem sekto4u (uradni list RS, 5t. 108/09 - uradno predisaeno besedilo,13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11

-

-

ORZSPJS49a, 27l'12 - cd]l. US,40112 - ZUJF,46113,25114
ZFU,5O114,95114 - ZUPPJ515, 82/15, 23117 -ZOOdv in67l17
in 84/'18), prvega in drugega odstavka 3. alena Uredbe o plaaah
direktorjev v iavnem sektodu (Uradni list RS, St. 68/17, 4/18 in
30/18), v zveziz uvrstitvijo v piaani razred za doloaitev osnovne
plade ravnatelja javnega
'/zgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci, kalerega ustanoviteljic€ .ie Obaina Beltinci, zdajam

SKLEP
o uvrstitvi ravnateljice Vrtca Beltinci
v pladni razred
1. Delovno mesto ravnateljice javnega \rzgojno-varstvene-

ga zavoda Vrtec Beltinci se za doloaitev osnovne plaae uwsti
v 49. pladni razred.
2. Ta sklep se po pddobitui soglasja s strani Ministrstva
za izobtaievanje, znanost in Sport objavi v uradnem listu Re.
publike Slovenije.
3- Z zaaetkom veljave tega sklepa p.eneha veljati Sklep
Zupana OHine Beltinci SL 10G2J2O18.2 z dne 5. '1. 2Oi8 o

uvrstitvi ravnatelja Vrtca Beltinci v pladni razred.
4. Ta sklep zadne veuati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljatipa se zaEne s 1. 1.

2021.

St 'tm-7t202u2
Beltinci, dne 14. decembra 2020

Zupan
Obdine Beltinci

i,larko Mrag

Odlok o dolodaniu cen gospodarskih iavnih
sluib varstva okolia Obdine Borovnica

Na podlagi 8., 26., 59. in 60.6tena Zakona o gospodarskih javnih sluzbah - ZGJS (Uradni tist RS, St.32/93,
30/98 .- ZZLPPO, 127lOG - ZJZP,38/'10 - ZUKN in S7l1'l
- ORZGJS4o), Uredbe o metodologiii za oblikovanje cen
storitev obveznih obdinskih gospodarskih iavnih sluib varstva
okoUa (Uradni list RS, St. 87/'12, l0gl'12,761'17 in 78/'19), ter
17. alena Statuta Obeine Borovnica (Uradni tist RS, 5t. 67/16)

je

Obdinski svet Obiine Borovnica na

(odslejGJS):

- natandna doloiitev upraviaenih stroskov ki smejo biti
vklueeni pri oblikovanju in doloaanju cen stodtev GJS;
-

definiranje regulaciiskega obdobja;
reguliranie cene in upraviienih strogkov;
ureditev nadina presoje upraviaenih stroskov;
ureditev obradunskega obdobja, vrste in nadina oblikovanja upraviaenih stroskovnih elementov cen storitev GJS. ler
odbitne postavke, ki znizujejo ceno storitev teh GJS;

-

oblikovanje mehanizma za uravnavanie stroskov in

-

obveznosti iz drugih predpisoy ki urejajo strandarde

-

podatki iz zadnjega letnega porodila izvajalca cJS v

prihodkov GJS;
- ureditev nadzora nad oblikovanjem cen storitev GJS|
- doloaitev pristojnosti oddelkov obainskih uprav v zvezi
z izvaianjem GJS.
(5) lzhodisda za oblikovanje cen sloritev posameznih
GJS so:
- obveznosti az predpisov, ki urejajo naloge, ki se izvajajo
v okviru posamezne GJS;
kakovosti izvajanja posamezne GJS;
- tehniEni standardi izvajanja posamezne GJS;
- podatkio doseganju okol.jskih in drugih citjev pretektega
leta;
ob6ini (odslej: lzvajalec).

operativni programi varstva okolia na podrocju posamezne GJS;
- pogodbe o najemu, uporabi in !.zdrzevanju iavne anftastrukture za izvajanie GJS;
- medobainski sporazumi, v primeru dogovora o korisee.
nju javne infiastruKure ali v primeru upravlian a skupne iavne
inrrastrukture za veE obdin;
- obveznosti, ki izhajajo iz obdinskih predpisov ali drugih
veljavnih pravnih aktov
2. alen
(doloditev upravidenih stroskov, ki smejo biti vkljuieni
pri oblikovanju in doloianju cen storitev GJS)

BOROVNICA
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upostevajo veljavni predprsi in pogodbe.
(4) S tem odlokom se urejajo najmanj naslednja podrocja
politike doloaania cen gospodarskih javnih sluZb varstva okotja

4. izredni seji

dne

25. 11. 2020 sprcjel

ODLOK
o doloeanju cen gospodarskih javnih sluib
varstva okolja Ob6ine Borovnica
1. dlen

(namen odloka)

(1) Ta odlok ureja politiko dotoaanja cen gospodarskih
javnih sluzb varstva okol.ia Obdine Borovnica.

('1) Pri oblikovanju cen GJS lzvajalec uposteva standarde
in ukrepe za opravljanje posamezne GJS, opredel.iene v drzav-

nih ali obdinskih predpisih.
(2) Upravidene stroske, upostevane pri oblikovan u pre.
dradunskih c€n GJS, lzvajalec doloei na podlagi nadrtovanih
stroskov in prihodkov ter nadrtovanih koliain opravljenih storitev
za regulacijsko obdobje.
(3) Donos na vlozena sredstva se priGJS lahko obracuna
naivee do visine, doloEene v vsakokrat veljavni Uredbi MEDO.
(4) Oonos na vlo:ena sredstva se obraeuna od nabavne

vrednosti posameznega osnovnega sredstva, ki ga lzvajalec
uporabl)a za izrajaqe doloEene GJS.
(5) Prihodki od odpisa terjatev ter drugi podobni prihodki
se pripisejo dejavnostim, na katerih so ti prihodki nastali in
kier je bil rezultat poslovanja v preteklih obdob,ih zmanjsan z
odpisom teriatev
(6) V kalkulaciji cen storitev se upostevaio le upravideni
stroski, ki jih je mogode povezati z opravljanjem storitev posamezne GJS. To so sboski, kiso nujni za izvajanje doloaene
GJS.
(7) Nekatere vrste neupraviaenih stroskov so doloaene z
Uredbo MEDO, prav tako pa se kot neupravideni stroski v katkulaciji cen storitev GJS upostevajo stroski v zvezi ziz'!4anjefi
storitev, ki se linanciraio iz proraduna obaine. To so stroski za
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sr.

izdajanje mnenj, soglasij in projektnih pogojev, vodenje kataslra
cJl, vzdrzevanja hidrantnega omrezja in podobni.
(8) Med splosnimi stroski se evidentirajo poslovni dogodki, povezaniz upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi
funkcijami, povezanimi z delovanjem in !.zdtievanjem celotne
druZbe lzvajalca. To so npr. stroski sekto4a skupnih sluzb in
stroski podpomih slu:b tehnianega sektoda, ki so povezani z
vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno razporediti na
dejavnost ali obaine. Delijo se lahko le po sodilih, kijih potrdi
organ nadzora lzva,alca.
(9)Obdina za opravljanje GJS lzvajalcu obraeunava najemnino za vsojavno infrastrukturo, kije potrebna za opravlianje
posamezne GJS in jo ima obaina v lasti ali finananem najemu.
v visini amortizacije tejavne infrastrukture. Na uporabnike storitev posamezne GJS se lahko prenese le listi del najemnine,
ki jo obaina za uporabo javne inliastruKure doloaene GJS
za?auna larajalcu tn je sorazmeren z delezem zmogljivosti te
javne inlrastrukture.
(10) lzvaialec v soglasju z lastnikom javne in[rastrukture
opravlja tudi posebne storitve za osebe, ki niso uporabniki

storitev GJS. ali opravlja posebne storitve

z uporabo javne

infrastrukture, ki niso obvezne storitve GJS, pri 6emer ne sme
ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo
iz tega naslova. Pn izradunu cene storitev GJS se pdhodki od
opravljanja posebnih storitev upo$tevaio tako, da se zniZajo

stroski opravljanja GJS. lzvajalec pri pripravi cen oziroma v
elaboratu uposteva tovrslne prihodke tako, da jih pnkaze za
stroski izvajanja posamezne GJS in jih odsteje od stroskov,
torej zmanjsa lastno ceno posamezne GJS.
3-

den

(definiranje regulativnega odobia GJS)

(1) Poraauni cen se izvajaio skladno z dolodbami Uredbe MEDO oziroma Slovenskega raaunovodskega standarda
(SRS) 32 in v skladu z iavno oqavljenimi mnenii Raaunskega
sodis6a Republike Sloveniie(2) Pri oblikovanju predraaunskih cen se upo5tevajo naarlovane koliiine opravljenih storitev ter nadrtovani stroski in
prihodki lzvaialca za prihodnje obdobje. lzva.ialec za preteklo
obraaunsko obdobje ugotovi razliko med potrFno ceno in obradunsko ceno opravlienih storitev lzvaralec za uporabnike
najmanj enkrat letno ugotovi dejansko kolidino opravljenih sto
rilev- Ugotovljena razlika med pol4eno in obradunsko ceno.
dejanska koliaina opravljenih storitev ter morebitna pomod
obcine lzvajalcu v preteklem obraeunskem obdobju se v elaboratu upostevajo pri izradunu predloga predraeunske cene za
prihodnje obdobje.

(3) Poradun preved zaraaunanih prihodkov preleklega

obraaunskega obdobja se izvede v skladu s SRS 32.5, to je
v enkratnem znesku po zakljueku obra6unskega oMobja (poraeun prek prihodkov prihodnjega obdobja). Poraaun se mora
izvajati v enakih iasovnih obdobjih, to je v obdobju od veljavnosti elaborata do priaetka veljavnosti naslednjega elaborata,
kar je predvidoma 12 mesecev V kolikorje dejansko obdobje
poraduna krajse od obdobja, predvidenega z elaboralom, mora
lzvajalec za model poraauna uporabili enkraten poradun, ki se
izvede v zadetku leta za preteklo lelo.
(4) V primeru primanjkliajev pri cenah, torej premalo zaradunanih pdhodkov preteklega obradunskega obdobja, se
poradun izvede na nadin prilagoditve cene po zakljudku obradunskega obdobja (poraaun prek prihodkov prihodnjega obdobja). Pri poraarnu primanjkljajev pricenah se uposteva triletno
regulativno oMobje, torej se v kalkulaciji predraEunske cene za
prihodnje obdobje uposteva tretjina vrednosti nekritih primanikljajev pri cenah iz preteklih obdobi.l.
4. alen
(doloditev pristojnosti za nadzor nad oblikovanjem cen
storitev GJS)
(1) Presojo upravieenih stroskov in druge aktivnosti nadzora nad oblikovanjem cen storitev GJS obdina izvaja prek
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organov nadzora lzvajalca, zlasti nadzornega sveta lzvajalca
in prek strokovnih sluzb obeine.
(2) Obaina lahko poleg inatrumentov nadzora iz prejSniih
dveh odstavkov tega dlena zahteva tudi dodatne revizije ali
nadzor poslovania lzvajalca.
5. dlen
(ureditev na6ina presoje upraviaenih stroskov)
('1) Upravidene stroske obdina presoja na podlagi podatkov in informacij, o katerih poroia lzvajalec v razlidnih porodjlih,
zlasli naddu poslovanja, medletnih in letnih poroailih o poslovanju in v okviru elaborata o oblikovanju c€n.
(2) Skladno z dolocili podroinega raaunovodskega standarda in druge zakonodaje, ki ureia preglednosl finan6nih
odnosov in loi€no evidentiranje razlianih dejavnosti GJS, kakor
tudi Uredbe MEDO, lzvaialec pi Gzpo(elanju slroskov oziroma
odhodkov (odslej: stroskov) in prihodkov ter vodenju evidenc,
ki so podlaga za intema in ekstema poroE€nja, zagotavlja
dosledno loaeno raaunovodsko spremljanje dejavnosti GJS in
drugih dejavnosti.
(3) Vsi stroski in prihodki se vselej knjiz ijo po stroskovnih
mestih oziroma stroskovnih nosilcih. Sihanl stroskovnih mest je
prilagojen organizacijski strukturi in hkrati zahtevam lodenega
evidentiranja dejavnosti oziroma pravilom loaenega oblikovan,a
cen posameznih GJS. OmogoCa obvladljivo, optimalno pregledno evidentiranie in spremljanje, kakor tudi presojo stroskov.
Hkrati omogoaa dosledno ugotavlianje uspesnosti poslovania,
tako na ravni posameznih dejavnosti (in kalkulativnih elementov cen) kot na ravni obdine.
(4) Dejavnosti ravnanja z odpadki, vkljuano z aktivnostmi
centra ponovne uporabe, kakor tudi dejavnosti storiteY povezanihz greznicami in malimi komunalnimi distilnimi napravami,
se obravnavajo kot skupni oskrbovalni sistem vseh obain ustanoviteljic, zato se uspeSnosl poslovanja ugotavlia le na ravni

posameznih dejavnosti (in kalkulativnih elementov cen) kol
celote, ne pa tudi na ravni posamezne obdine.
(5) Za veaino stroskov in prihodkov velja, da jih je mogoce
neposredno prisoditi posamezni dejavnostj in obaini, na katero
se nanasajo. Vsitakj stroskiimajo znaeaj neposrednih stroskov
in prihodkov- V nasprotnem prirneru se iih obrawrava kol posre
dne stroske in prihodke, kise na posamezno dejavnost oziroma
obiino razporedijo z uporabo sodil oziroma meril, ki jih potrdi
nadzomi svet lzvaialca.
(6) Stroski plad se evidentirajo na tisto stroskovno mesto,
na katerem.ie posamezen delavec dejansko opravljal svoje
delo; razen nekaterih sestavin stroskov plae (npr. nadomestilza
letne dopuste, boleznin, stimulacij, poraauna pla6, dodatka za
mrnulo delo, dodatka za mentorstvo in drugih podobnih dodatkov ...), ki se pripoznajo na temeljno stroskovno mesto, kamor
je delavec razpore.ien. Enako velja tudi za druge stroske dela
(7) V primeru, ko delavci doloaene enote opravljajo dela
za drugo enoto, se stroski plad tega dela evidentirajo na temeljno stroskovno mesto. kamor je delavec razporejen. Nato
se opravljene storitve med enotami obradunaio z intemim raCunom - na podlagi obraaunskega listia, prevoznice, strojnega
poroaila, delovnega naloga ipd. Upostevajo se cene iz veljavnega cenika storitev
(8) Stroiki opreme (vozil, strojev in naprav) se evidentirajo
na posebnih stoskovnih mestih oziroma splosnih stroskovnih
mestih dejavnosti. V kolikor dolo6ena enota uporabi opremo
druge enote, se opravljene storitve med enotami obraaunajo z
intemim raaunom - na podlagi prevoznice, strojnega poroaila
oziroma delovnega naloga. Upostevajo se cene iz veljavnega
cenika storitev.
(9) lntemi prihodki enote oziroma dejavnosti, realizirani
pri opravljanju delza drugo enoto, se pri oblikovanju c€n storitev dosledno upostevaio kot odbitna postavka za zmanjianie
lastne cene posamezne GJS.
(10) lzvajalec mora imeli za prejete radune in druge izvime ter izpel,ane knjigovodske listine vzpostavljen sistem formalne, poslovne in radunovodske kontrole oziroma pretoka
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dokumentacije, s aimer se zadosti na6elu resnianost, torej da
podatki v listrnah kaiejo dejansko stanje in gibanje sredsteY
obveznosti do vrrov. prihodkov in odhodkov. Osebe, odgovome

za posamezno stopnjo kontrole, s svojim podpisom potrdi.io.
da je bilo kontroliranje opravljeno, s dimer se zagotavlja tudi

Cene uporabe igrisda se doloaijo posebej za uporabnike s
sedezem oziroma prebivalisEem v Obaini Cankova in posebe.j
za uporabnike s sedeZem oziroma prebivalisaem izven Obaine
Cankova,

revizijska sled kontrol.

2. dlen

Cena uporabe igriida iz 1. dlena tega sklepa je v dnev-

6. alen
(naain regulirania cen in oblikovanje mehanizma
za uravnavanje stroskov in prihodkov GJS)

(1) Cene posameznih storiteY ki jih dotoda

nem 6asu sledeaa:

-

Uredba

MEDO, predlaga lzva,alec enkrat letno, in sicer z etaboratom.
ki ga najkasneie do 15. 4. tekoaega leta predlozi strokovnim
sluZbam Obaine Borovnica.
(2) Zupan Obdine Borovnrc€ je v primedh, ko lako doloda

Uredba MEDO, dolzan predlagane predradunske cene predlo:ilr Obainskemu svetu Obaine Borovnica, ki le cene potrdi.
(3) Pot4ena cena je zaraaunana cena, ki jo plaea uporabnik. Zaradunana cena se uporabnikom na radunih prikazuje
enotno, skladno s prilogo iz Uredbe MEDO.
(4) Ce obaina dolodi potrjeno ceno, ki ne omogoda kritja celotne predraaunske cene posamezne storitve iz pryega
odstavka tega 6lena, mora za razliko oblikovati subvencijo iz
proraiuna obaine. V tem primeru je zaradunana cena potrjena
cena, zmanjsana za subvencijo iz prejsnjega stavka. Uporabnike, upravidene do subvencije, in visino subvencije s sklepom
doloii Obainski svet Obaine Borovnica.
(5) lzvajalec oblikuje in objavi cenik na svo.iih sptetnih
shaneh in na krajevno obiaajen naain.
(6) Obiina doloa€ cene storitev GJS na nadin, da naaeloma zagotovi najmanj niaelni rezultat poslovanja posamezne
GJS. Rezultat poslovanja GJS je lahko negativen ali pozitiven,
kar se izravnava skladno s pravili, kijih doloda Uredba MEOO,
na nadin, opredeljen v 3. in 4. denu tega odloka.
(7) Doloabe tega alena se uporabljajo tudi v primeru zamznitve cen ali v drugih primerih regulacije cen.

za uporabnike s sedezem oziroma prebivalisaem v

Obaini Cankova: brezpladno,
- za uporabnike s sedezem oziroma prebivalisaem izven
Obaine Cankova: 20,00 guro.
V ceno ni vkljucen davek na dodano wednosl.
3. den

Cena uporabe igrisaa iz 1. alena tega sklepa skupaj z

renekbrjije sledeEa:

-

za uporabnike s sedezem oziroma prebivalisaem v

Ob6ini Cankova: 10,00 €/uro,
- za uporabnike s sedeZem oziroma prebivalisdem izven
Obdine Cankova: 25,00 guro,
V ceno ni vkljuden davek na dodano wednosl.
4. den
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po obiavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
SL 67902/2020
Cankova. dne 24. decembra 2020

Zvpan
Obdine Cankova

Danilo Kacijan

DOL PRI LJUBLJANI
7. alen
(zaeelek veljavnosti)
Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Sr.

oo7{oi1/2020-1

Borovnica. dne 25, novembra 2020

Zupan
Ob6ine Borovnic€

Boian Cebcla

271.

Odlok o koncesiji za opravlianje obvezne
obainske gospodarske iavne sluibe
24-ume deZume pogrebne sluib.
v ObEini Dol pri Liubuani

Na podlagi doloail 32. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS, St.32193, 3019A, e7t16 - ZJZ?,

38/10 - ZUKN, 57i 11 - ORZGJS4o), 15. dlena Statura Obaine
Ool pri Ljubljani (Uradni list RS, 5t. 3/18 - UPB2) je Obdinski
svet Obdne Dol pri Ljubljani na '12. .edni sqi dne 20. 1. 2021
sprejel

ODLOK
CANKOVA
270.

Sklep_o ceni uporab€ igri56a z umetno travo
pri OS Cankova

Na podlagi 9. dlena Pravilnika o uporabi igrisea z umetno
St- 2OZ2O) in 16. dlena
Statuta Obaine Cankova (Uradni list RS, St. 91/13) je Obainski
svet Obdine Cankova na 12. redni seii dne 23. 12.2O2O sprcjel

travo pri OS Cankova (Uradni list RS.

SKLEP
o ceni uporabe igrisda z umetno travo
pri OS Cankova
1. dlen

S tem_sklepom se dolodijo cene uporabe igrista z umetno

travo pri OS Cankova.

o koncesiji za opravljanje obvezne obdinske
gospodarske javne sluibe 24-urne dezurne
pogrebne sluibe v Obdini Dol pri Ljubljani
I. SPLOSNE DOLOCBE
1. dlen
(vsebina odloka)
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se dotoaijo predmet in pogoji oprdvljanja obvezne obainske gospodarske javne
sluzbe 2+ume deiume pogrebne sluzbe (v nadaljevanju: javna
sluzba) na obmoaju Obdine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju:
obaina).
S tem odlokom se doloaijo:
- de.iavnosti, ki so predmetjavne sluzbe,
- obmoaje izvajanja iavne slu2be, uporabnike ter razme4a
do uporabnikov,

