URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. avgust 2010

VSEBINA
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vransko – Tabor
2. ZAPISNIK 14. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
3. SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2

Številka 1/2010
ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo
tega zakona in članom, ki so bili izvoljeni v skladu z
zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata
sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 022-01/2010
Vransko, 22. junij 2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vransko - Tabor

Župan Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

Na podlagi 46. Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.: 16/07 –
UPB5, 36/085, 58/09, 64/09, 65/09) 3. člena Zakona o
zavodih (Uradni list št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00,
127/06), 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/2010), je Občinski svet Občine Vransko na
24. redni seji dne 22. junija 2010 in Občinski svet Občine
Tabor na 28. redni seji dne 07.07.2010 sprejel

2. Zapisnik 14. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Vransko – Tabor
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor
(Uradni list RS 43/00, 113/00, 69/01, 72/02 , 2/04 in
201/08), se prvi odstavek 18. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
-

-

trije predstavniki ustanoviteljic,
pet
predstavnikov
delavcev
zavoda
(dva
predstavnika matične šole Vransko, en predstavnik
POŠ Tabor, en predstavnik vrtca Vransko, en
predstavnik vrtca Tabor),
trije predstavniki svetov staršev (dva predstavnika
staršev šole, en predstavnik staršev vrtca)«
2. člen

Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel,
nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta,

ZAPISNIK
14. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je potekala v torek, 10. 8. 2010
Seja je bila sklicana zaradi nujnosti ureditve naslednje
zadeve:
Dnevni red:
1.

Sprememba Načrta razvojnih programov – NRP
od 2010 do 2013

1.) Korespondenčno seja se je izvajala telefonsko, tako
da so bili poklicani posamezni člani občinskega sveta in
se jim je predstavil dnevni red in obrazložitev ter predlog
sklepa. Člani Občinskega sveta so se na osnovi tega
odločali o predlogu Sklepa št. 470:
» Načrt razvojnih programov – NRP 2010-2013 se
spremeni kot sledi:
Tabela
1/2

VIR

Do
2010

2010

2011

Vrednost
projekta

0

67.000

0

4042
Izdelava
pločnika
Vransko
- Brode
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Številka 1/2010 – 31. 8. 2010

Proračunski
viri:
Občinski
proračun

13.400

Državni
proračun

53.600

Viri skupaj

67.000

3. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2
Na podlagi 60. člena
Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/08) v povezavi s
50.členom tega zakona, in 30. člena statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) je župan Občine
Vransko sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2

Presežek/
primanjkljaj
Tabela
2/2

VIR

2012

2013

1. člen

Skupaj

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega
podrobnega načrta za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA
SVETOVANJE, prostorske storitve, d.o.o. Tacenska
cesta 93; 1000 Ljubljana, št. projekta OPPN-003/2010VRA.

4042
Izdelava
pločnika
Vransko
- Brode
Vrednost
projekta

67.000

Proračunski
viri:

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2, bo javno razgrnjen v prostorih Občine
Vransko, Vransko 59, v sejni sobi.

Občinski
proračun

13.400

Javna razgrnitev bo potekala od 03.09.2010 do
04.10.2010.

Državni
proračun

53.600

2. člen

Viri skupaj

67.000

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava,
ki bo potekala v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
3305 Vransko dne 15.09.2010 ob 16. uri.

Presežek/
3. člen
primanjkljaj

Izid glasovanja članov Občinskega sveta od skupaj 11
(telefonsko):
- 9 glasov ZA;
- 0 glasov PROTI;
- 2 svetnika nista bila dosegljiva

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne
razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog
v knjigo pripomb ali pošljejo na Občino Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko ali ustno v času javne
obravnave.
4. člen

ZA predlagani sklep so glasovali naslednji člani
občinskega sveta: Maja Jerman, Ivan Bervar, Anica
Medvešek, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen,
Vladimir Reberšek, Marjan Pečovnik in Roman Aleš.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu občine Vransko (Informator).

Za predlog sklepa je glasovalo devet (9) od enajstih (11)
članov Občinskega sveta Občine Vransko in tako je
predlog sklepa sprejet. Franc Remic in Andrej
Semprimožnik v času izvajanja korespondenčne seje
nista bila dosegljiva.

Vransko, dne 23. avgust 2010.

Št. 01/2010

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Zaključeno ob 8.45.
Številka: 0320-14/2010-01
Vransko, 10. 8. 2010

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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