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Stevilka: 0321 -O1 l2O2O-01
Datum: 9. 6. 2020

OBEINSKEMU SVETU

ZADEVA: Cenik pogrebnih in pokopaliskih storitev na pokopali56u Vransko

Trenutno veljavni cenik pogrebnih in pokopaliskih storitev na pokopaliSdu Vransko je iz leta
2013. V predlaganem ceniku cene storitev ostajajo nespremenjene, dodaja pa se storitev
najema prostora za taztos pepela, ki je bil pri mrli5ki ve2ici urejen spomladi in je 2e na voljo
uporabnikom. Cena storitve zajema letno najemnino, stroike 6i5denja cvetja in sved ter
stro6ke rednega vzdrzev anja prostora.

Ob6inskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:
Obdinski svet Ob6ine Vransko sprejme Cenik pogrebnih in pokopali5kih storitev na
pokopali56u Vransko, ki zadne veljati 1.7.2020.

Zupnru
F cS ik

Prilogi:
- predlog novega Cenika pogrebnih in pokopaliSkih storitev na pokopali56u Vransko;
- trenutno veljavni Cenik pogrebnih in pokopaliSkih storitev na pokopaliScu Vransko z dne

5. 9. 2013 (Uradne objave Obdine Vransko, 33/2013).

OBdINA vRANsKo - Zup,IN
Vransko 59, 3305 Vransko

Tel.: (03) 703 28 00, E-po5ta: franc.susnikfa)wansko.si



CENIK POGREBNIH IN POKOPALISKH STORITEV
NA PoKoPALtScu vneNSKo

* uporabniki izven Obdine Vransko: + 50 % na obstojeCo ceno

Veljavnost cenika: od 1. 7.2020 do preklica

PREDLOG

Zupan o Vransko
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Stevilka: O32O12O2O
Vransko, 9.6.2020
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UPORABA MRLISKE VEZICE

cena
(v EUR)

DDV cena z DDV
(v EUR)

1 dan 26,91* 9,5 0/o
29,47*

2 dneva 45,06* 9,5 0/o 49,34*

NAJEMNINA PO VRSTAH GROBOV

cena
(v EUR)

DDV cena z DDV
(v EUR)

enojni grob 12,40 22 o/o 15,13

dru2inski grob 18,03 22% 22,O0

27 ,o4 22% 32,99

detverni druZinski grob 30 , 1 4 22 o/o 36 77

grobnica 30,14 22 o/o 36,77

Zarni grob 9,01 22 o/o 10,99

prostor za raztros pepela 9,01 22 o/o 10,99

POKOPALISKA PRISTOJBINA ZA NOV GROB BREZ OKVIRJA

cena
(v EUR)

DDV cena z DDV
(v EUR)

62,74 22 Yo 76,54
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trojni druZinski grob



Stevilka 33/2013 - 7. 10. 2013 URADNE OBJAVE Obfine Vransko

Starsi otrok, za katereie ObCina Vransko po veljavnih predpisih
dolZna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo
tezeNacijo zarcdi poditniske odsotnosti otroka enkat letno v
obdobju od 1. julija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starsi
uveljavijo za neprekinjeno odsolnost okoka najmanj en in
najved dva meseca. Poditniska odsotnoGt mora biti na
ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekodega leta
oziroma izjemoma 15 dni pred poCitnisko rezervacijo z
utemeljeno vlogo. Za rczeNacio starsi pla[ajo 30 % od
njihovega, z odlodbo doloaenega dohodkovnega razreda.
Star6i, ki imajo v vrtec hkrati vkljudenega ved kot enega otroka,
lahko uvoljavljajo rezervacijo le za olroka, za katerega se ne
sofinancha plaailo starsev za otroka iz drZavnega proraeuna.

4. dlen

Obaina Vransko prizna dodatni popust oziroma niZje plaailo za
aas olrokove odsotnocti zaradi upraviaenih rarogov, v primeru
bolezni ali poskodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30
koledarskih dni ali vea, v visini 30% na izraaunano ceno plaaila
po veljavni odloabi, s kateroje doloaen plaailni razred.
StarSi lahko za dodatno znizanie zaprosijo enkrat v Solskem
letu na oGnovi podane vloge za zniZanje in predloienega
zdravniSkega potrdila.

5 alen

Poditnisko rezervacijo iz 3. alena lega sklepa in dodatna
znizanja iz 4. elena tega sklepa lahko uveljavljajo le star6i, ki
imajo poravnane vse finandne obveznosti do vrtca.

6. alen

11. dlen

Ta sklep zaane veljati naslednji dan po objavi v Obdinskom
informatorju - Uradne objave Obdin6 Vransko.

Stevilka: 602-06/20'l 3
Vransko, 24. g. 2013

Zupan obeine Vransko
Franc Suinik l. r.

Na osnovi sklepa o cenah pogrebnih in pokopaliskih storitov
obdinski sv€t obaine Vransko obiavlja naslednji

UPORABA lr!RLISKE VEZICE cena DDV cena z DDV

1 dan 26,91 9,5 % 29.47

2 dni 45.06 9,5 % 43,34

'Uporabniki izven obdine: + 50 % na obstojedo ceno

I{AJEMNINA PO VRSTAH
GROBOV

DDV cena z DDV

enojniglob 12,40 22 0/r 15,13

dr!iinskigrob 18,03 22 "/" 22,00

trojni dru2inski grob 27,04 32,99

aetvemi druZinski grob 30,14 36.77

grcbnica 30,14 22 "/" 36,77

la,ni 9,01 10,99

POKOPALISKA PRISIOJBINAZA NOV GROB BREZ OKVIRJA

DDV cena z DDV

62,74 76,54

Starsi, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji,
pladujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vkljueen, in
do dodatnih znizanj in rezervaci,e niso upravi6eni.

8. alen

9. alen

CENIK
pogrebnih in pokopallSkih storitev na pokopalisdu

Vransko

Stevilka: O32O/2013
Vransko, 5. 9. 2013

Dodatna znizanja plaaila in rezervacije iz 3. ln 4. alena tega
sklepa veljajo samo za otroke, ki so vkljuaeni v OE Vrlec
Vransko.

7. dlen

Obcina Vransko bo za otroke, za katere ie po veljavnih
predpisih dolzna kriti del cene programa predsolske vzgoje,
zagotovila vrtcu sredstva za pladilo celotne .azlike med placili
staraev in ceno programa, ki nastane zaradi doloditve vseh
dodatnih zni:anj in rezervacrje po tem sklepu.

Z dnem uveljavitve tega sklopa proneha Sklep o doloditvi cene
programov predsolske vzgoje v JZ OS Vransko, OE Vrtec
Vransko (Ur. l. RS, St. 132/06, 21107,45107 in Uradne objave
Obaine Vransko, 5t. 25/12).

Zupan Obaine Vransko
Franc SuSnik l. r.

4. Obvestilo o pregledu gasllnlkov

Oktober je mesec pozarne varnosti.

Poveljnik PGD Prekopa
And.€j Blatnik L r.

t Uradne objave Obcine Vransko niso lektorirane

Starsi, ka imajo vkljudene otroke v OE Vrtec Vransko in nimajo
stalnega prebivalisaa v ObdiniVransko, do dodatnega znizanja
pladila in rezeNacije iz 3. in 4. alena lega sklepa niso
upravideni, oziroma le s soglasrem ob6ine, ki je po veljavnih
predpisih dolzna kriti razlako do polne cene storitev.

PGD Prekopa otganizita za vse obdane Obaine Vransko
preventivni oz. obdobni preqled gasilnikov.

Pregled se bo vrsil v petek, 11. 10. 2013, od 12. do 16
pred Gasilskim domom v Prekopi.

2lStran

2. dlen

Stroski Zivil v cenah programov znasajo 1,50 EI.JR na dan. Za
vsak javljen dan odsolnosti olrcka se starsem odbije odstotek
Zivil, skladno z odlocbo. Vrtec pridne z odstevanjem stroskov
zivil 4. dan otrokove odsotnosti, in sicer s Stevilom enega
obroka.

3. dlen

10. alen

3. Cenik pogrebnih in pokopaliSkih 3toritev na pokop.liSau
Vl.nsko

cena

Veljavnost cenika od 1.10.20'13 do preklica.


