URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 6/2016
Šentjernej, 30. junij 2016

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Občina Šentjernej z

J AV N I M N A Z N A N I L O M

obvešča občane, zainteresirano javnost in lastnike nepremičnin na območju
občinskega podrobnega prostorskega načrta, da bo

JAVNA RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
»PROIZVODNE SERVISNE CONE ŠENTJERNEJ«
Akt bo razgrnjen v času od 11. julija 2016 do 10. avgusta 2016,
v prostorih Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej (soba 9, I. nadstropje). Načrt je tudi javno dostopen
na spletnem naslovu http://www.sentjernej.si/index.php/okolje-in-prostor/akti-v-pripravi.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana

JAVNA OBRAVNAVA
DOPOLNJENEGA OSNUTKA
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
»PROIZVODNE SERVISNE CONE ŠENTJERNEJ«,

ki bo v sredo, 20. 7. 2016 ob 17. uri, v sejni sobi (II. nadstropje) Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu. Pripombe k dopolnjenem
osnutku akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju, ki je predmet obravnave, vpišejo v knjigo
pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, oziroma
jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne
želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
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OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08 in 36/2010), 16/a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 22.
člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej št. 3/12-UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji
13. redni seji, dne 22.6.2016, sprejel

SKLEP

o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko
uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj enega meseca (31 dni) in največ dveh mesecev (62 dni) ter so jo dolžni vrtcu
pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več
kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Razliko 50% krije Občina Šentjernej.

II.
Rezervacija, opisana pod tč. I. velja tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Šentjernej in za katere je Občina Šentjernej
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu.

III.

Rezervacija, opisana pod tč. I ne velja za otroke, ki 1. septembra začnejo obiskovati osnovno šolo.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in velja za leto 2016.
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OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
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Radko Luzar
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