URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. marec 2015

Številka 46/2015
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
industrijske cone območja KIV Vransko

VSEBINA
AKTI
1. SPREMEMBE Statuta Občine Vransko
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
industrijske cone območja KIV Vransko
3. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode

Na podlagi 57. in 61. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10- popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13-skl. US) in 29. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine
Vransko št. 21/2012) je občinski svet Občine Vransko na 4. seji dne
17. 3. 2015 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske
cone območja KIV Vransko

4. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu v občini Vransko za leto 2015

1. člen
(1) S tem Odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o
spremembah in dopolnitvah industrijske cone območja KIV Vransko.

5. SKLEP o ukinitvi javnega dobra

(2) Spremeni in dopolni se tekstualni del Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja
KIV Vransko (Uradni list SRS, št. 47/86 ter Uradni list RS, št. 80/02 v
nadaljnjem besedilu: Odlok).

AKTI
1. Spremembe Statuta Občine Vransko

2. člen

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09) je občinski svet Občine
Vransko na 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel naslednje

Za sedmim odstavkom 10. člena Odloka se doda nov osmi
odstavek:

SPREM EM BE
Statuta Občine Vransko

»Obstoječemu objektu Vransko - Vila Vransko 66, EŠD 10425
oziroma Vila Košenina, na zemljiški parceli št. 160/5 in 160/4 k.o.
Vransko se kot toleranca dopusti sprememba namembnosti iz
poslovnega v poslovno stanovanjski objekt.«

1. člen

3. člen

Prvi odstavek 38. člena Statuta Občine Vransko, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 17/10, 53/10 in Občinskem Informatorju –
Uradne objave, št. 21/12, se spremeni tako, da se glasi:

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske
službe za posamezna področja.
4. člen

»Nadzorni odbor ima tri člane«.
2. člen
Ostale določbe Statuta (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Občinski
Informator – Uradne objave,št. 21/12) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Te spremembe pričnejo veljati z dnem sprejema na občinskem svetu
in se objavijo v uradnem glasilu občine »Občinski informator Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 007/2010-02 (3)
Vransko, 17. 3. 2015
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Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 35054/2015
Vransko, 17. 3. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode
Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) v
povezavi s 16. členom 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 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel

Številka 46/2015 – 31. 3. 2015

URADNE OBJAVE Občine Vransko

SKLEP
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode
1. člen
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in spremembe).
Pri prenosu prostorskega plana iz analogne v digitalno obliko je
prišlo do tehnične napake in posledično izpada zemljišč kmetije
Rovan v Brodeh parc. št. *76, *183, *148, 653, 654 in 655, vsa k.o.
Tešova (1011), glede na do tedaj veljavne prostorske akte
»Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000 (Ur. l. RS, št.
21/90),
»Spremembe
in
dopolnitve
prostorskih
sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec«
(Ur. l. RS, št. 34/92 in spremembe) ter »Odlok o spremembah in
dopolnitvah dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje
občine Vransko« (Ur. l. RS, št. 66/99, 21/00 in 19/02), iz osnovne
namenske rabe stavbnih zemljišč in podrobne namenske rabe
»Razpršena gradnja (U)«.

4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu v občini Vransko za leto 2015
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 38. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 126/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12 in
40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št.
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12), je
občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 17. 3. 2015
sprejel
SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v
občini Vransko za leto 2015
1.
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v višini 16 EUR na uro storitve od 1. 3. 2015 dalje.
2.

2. člen
V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko
se zemljišča parc. št. *76, *183, *148, 653, 654 in 655, vsa k.o.
Tešova (1011), vrnejo v osnovno namensko rabo stavbnih zemljišč
in podrobno namensko rabo »Površine razpršene poselitve (A)«.
Tehnični popravek je določen in označen v grafičnem prikazu, ki je
sestavni del tega sklepa.

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 8,55 EUR na
uro storitve.
Cena za uporabnike storitve je 7,45 EUR na uro storitve in se lahko
še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o
kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo.
Cena za samoplačnike je 16 EUR na uro storitve.

3. člen

3.

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

Sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu občine Vransko
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«.

Številka: 3500-01/2014
Vransko, 17. 3. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Številka: 1221/2014-1
Vransko, 17. 3. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

- priloga: grafični prikaz
5. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012) je
občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. 818/2 (ID
1746612) k.o. 1011 Tešova, v izmeri 71 m2.
II.
Lastninska pravica iz točke I. preneha imeti značaj javnega dobra in
postane last Občine Vransko, Vransko 59, 33035 Vransko, matična
številka 1357778000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Vransko.
Številka: 7113-15/2011
Vransko, 24. 3. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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