URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 7. oktober 2013

Sedeljšak in
- parc. št. 3/3 k.o. Prekopa za potrebe stanovanjsko
turističnega objekta v površini 700 m², za kmetijo Savinek –
Pečečnik.

VSEBINA
AKTI
1. SPREMEMBA SKLEPA o dopustni širitvi območja
stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,
334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa
2. SKLEP o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih
na območju Občine Vransko
3. CENIK pogrebnih
pokopališču Vransko

in

pokopaliških

Številka 33/2013

storitev

na

Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu znaša
skupaj 2.160 m² in je natančno razvidna iz grafične priloge k
temu sklepu, ki je njegov sestavni del.«
2. člen
Ostale določbe Sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2,
334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa (Uradne objave
Občine Vransko, št. 29/2013) ostanejo nespremenjene.
3. člen

OBVESTILA

Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.

4. OBVESTILO o pregledu gasilnikov

AKTI
1. Sprememba sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1,
333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter na osnovi 16.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski
svet Občine Vransko na 17. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
naslednjo

Številka: 350-04/2012-03
Vransko, 22. 8. 2013

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih
na območju Občine Vransko

1. člen

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in
40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 –
ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.
97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko,
št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 17. redni seji
dne 24. 9. 2013 sprejel

Spremeni se 1. člen Sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2,
334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa (Uradne objave
Občine Vransko, št. 29/2013) tako, da se glasi:

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju
Občine Vransko

»1. člen

1. člen

Sprejme se sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, ki
dopolnjuje Občinski prostorski načrt (Uradni list RS št. 38/08).
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko se v
območje stavbnih zemljišč z oznako A razširijo oziroma
dodatno vključijo naslednja zemljišča:
- parc. št. del 333/1, del 334/3, del 334/1, del 333/2 in del 334/5
k.o. Jeronim za potrebe proizvodno skladiščnih objektov in
manipulativnih površin v velikosti 1.460 m², za Ogrevanje

Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko – Tabor, OE
Vrtec Vransko od 1.9.2013 dalje znašajo mesečno na otroka:

SPREM EM BO SKLEPA
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu
zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o.
Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa
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Program 6 do 9 ur in vsi obroki prehrane
za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let)
za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)
Poldnevni program 4 do 6 ur
za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)

390,20 EUR
352,88 EUR
314,42 EUR

Številka 33/2013 – 7. 10. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

2. člen

11. člen

Stroški živil v cenah programov znašajo 1,50 EUR na dan. Za
vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije odstotek
živil, skladno z odločbo. Vrtec prične z odštevanjem stroškov
živil 4. dan otrokove odsotnosti, in sicer s številom enega
obroka.
3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem
informatorju - Uradne objave Občine Vransko.

Starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih predpisih
dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v
obdobju od 1. julija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in
največ dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na
ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta
oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z
utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od
njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka,
lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne
sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
4. člen

Številka: 602-06/2013
Vransko, 24. 9. 2013

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču
Vransko
Na osnovi sklepa o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev
občinski svet občine Vransko objavlja naslednji
CENIK
pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču
Vransko
UPORABA MRLIŠKE VEŽICE

cena

DDV

cena z DDV

1 dan

26,91

9,5 %

29,47

2 dni

45,06

9,5 %

49,34

Občina Vransko prizna dodatni popust oziroma nižje plačilo za
čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v primeru
bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30
koledarskih dni ali več, v višini 30% na izračunano ceno plačila
po veljavni odločbi, s katero je določen plačilni razred.
Starši lahko za dodatno znižanje zaprosijo enkrat v šolskem
letu na osnovi podane vloge za znižanje in predloženega
zdravniškega potrdila.
5. člen

* Uporabniki izven občine: + 50 % na obstoječo ceno

Počitniško rezervacijo iz 3. člena tega sklepa in dodatna
znižanja iz 4. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki
imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.

NAJEMNINA PO VRSTAH
GROBOV

cena

DDV

cena z DDV

enojni grob

12,40

22 %

15,13

družinski grob

18,03

22 %

22,00

trojni družinski grob

27,04

22 %

32,99

četverni družinski grob

30,14

22 %

36,77

grobnica

30,14

22 %

36,77

žarni

9,01

22 %

10,99

6. člen
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3. In 4. člena tega
sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v OE Vrtec
Vransko.
7. člen
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji,
plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen, in
do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni.
8. člen

POKOPALIŠKA PRISTOJBINA ZA NOV GROB BREZ OKVIRJA
cena

DDV

cena z DDV

62,74

22 %

76,54

Veljavnost cenika od 1.10. 2013 do preklica.
Številka: 0320/2013
Vransko, 5. 9. 2013

Občina Vransko bo za otroke, za katere je po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje,
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili
staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh
dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.

4. Obvestilo o pregledu gasilnikov

9. člen

Oktober je mesec požarne varnosti.

Starši, ki imajo vključene otroke v OE Vrtec Vransko in nimajo
stalnega prebivališča v Občini Vransko, do dodatnega znižanja
plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena tega sklepa niso
upravičeni, oziroma le s soglasjem občine, ki je po veljavnih
predpisih dolžna kriti razliko do polne cene storitev.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha Sklep o določitvi cene
programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec
Vransko (Ur. l. RS, št. 132/06, 21/07,45/07 in Uradne objave
Občine Vransko, št. 25/12).

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

PGD Prekopa organizira za vse občane Občine Vransko
preventivni oz. obdobni pregled gasilnikov.
Pregled se bo vršil v petek, 11. 10. 2013, od 12. do 16. ure
pred Gasilskim domom v Prekopi.
Poveljnik PGD Prekopa
Andrej Blatnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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