Stran

1184 /

Št.

9 / 12. 2. 2016
»VI. NADZOR
27. člen
(izvajanje nadzora)«.

5. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(vzpostavitev spletne strani)
Spletna stran, na kateri se objavljajo zapore cest, se
vzpostavi v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.«.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 34300-55/1999-40
Ajdovščina, dne 28. januarja 2016
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

BOROVNICA
358.

Odlok o spremembi Odloka o tržnicah
in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini
Borovnica

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08),
12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in Statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski
svet Občine Borovnica na 10. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o tržnicah in prodaji blaga
zunaj prodajaln v Občini Borovnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni 3. člen Odloka o tržnicah in
prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica (Uradni list
RS, št. 49/15), in sicer tako, da se glasi:
»Osrednja tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru,
ki se nahaja na Molkovem trgu na parc. št. 2080/5, k.o. 2004
Borovnica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
Št. 0007-0002/2015-5
Borovnica, dne 28. januarja 2016
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

359.

Sklep o cenah programov vrtca v Občini
Borovnica

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na
10. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
Cene programov vrtca v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca
Borovnica od 1. 3. 2016 znašajo:
I. EKONOMSKE CENE VRTCA
– celodnevni program 1. starostna skupina 433,26 EUR
– celodnevni program 2. starostna skupina 351,66 EUR
– živila v ceni programa 1. starostne
skupine (od tega zajtrk 8,25 €, kosilo
25,94 € in malica 5,11 €)
39,30 EUR
– živila v ceni programa 2. starostne
skupine (od tega zajtrk 8,25 €, kosilo
25,94 € in malica 5,11 €)
39,30 EUR
II. SUBVENCIONIRANA CENA
Velja za obračun storitev staršem, ki imajo skupaj z
otrokom stalno bivališče v Občini Borovnica. Subvencijo v celoti
krije Občina Borovnica.
– obračunska cena za starše 1. starostna
skupina
399,50 EUR
– obračunska cena za starše 2. starostna
skupina
317,90 EUR
– subvencija občine 1. starostna skupina
33,76 EUR
– subvencija občine 2. starostna skupina
33,76 EUR
– živila v ceni programa enako kot v točki I. tega sklepa.
III. Cena poldnevnega programa za prvo in drugo starostno skupino je obračuna v višini 75 % vrednosti celodnevnega
programa iste starostne skupine brez živil, živila se obračunajo
glede na dejansko koriščenje obrokov.
Borovnica, dne 28. januarja 2016
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.
Št. 602-0005/2015-2

360.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Borovnica

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter na podlagi Statuta
Občine Borovnice (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je
župan sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Borovnica
1. člen
(vsebina sklepa)
1. člen Sklepa o pričetku priprave Drugih sprememb in
dopolnitev OPN Občine Borovnica št. 3500-001/2015-107, z
dne 10. 6. 2015 se dopolni s četrtim odstavkom, ki se glasi:
dela OPN v delu, ki se nanaša na Občinski podrobni prostorski načrt Na Plahutah (Uradni list RS, št. 29/08, v nadaljnjem
besedilu: OPPN). Na območju OPPN se spremeni namenska
raba stavbnega zemljišča v kmetijsko namensko rabo, ukinja
se OPPN, uskladi pa se tudi vsebina obvezne strokovne podlage – Urbanistični načrt.«

