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Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obdinski
Informator - Uradne objave, 5t. 21112, 46115 in 54116 ) in 2l. dlena Poslovnika obdinskega
sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 3t. 44199, 42100, 13/01 in Obdinski Informator - Uradne
objave, 5t. 54l16 )

Obdinskemu svetu raz5iritev
Obdine Vransko, sklicane za
Vransko, Vransko 59

predlaganega dnevnega reda 3. izredne seje Obdinskega sveta
torek 22. mai 2018. otr 20. uri v sejni sobi Obdine

za predlagano todko l, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskem
lokacij skem nadrtu za Park tehnidne kulture - poligon vame voZnje ieplje, se uwsti
nova dodatna toika 2, ki se glasi:

Obrazloiitev:
Obdinski svet je na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 sprejel sklep 5t. 245 o partnerstw pri
projektu DruSWa Center jamskih doZivetij >Vzpostavitev delovanja Centra jamskih
doZivetij<. Partnerstvo se izvaja v obliki sofinanciranja komunalnega prispevka za
prikljuditev na javno vodovodno omreZje, ki je bil druStvu odmerjen z odlodbo 3t. 4260-
612017 -03 z dne 30.8.2017 v vi5ini 728,66 EUR.
DruStvo se je prijavilo tudi na razpis Agencije RS za kmetijske trge, ki je druStvo pred dnevi
pozvala k dopolnitvi vloge, med drugim tudi z veljavnim Nadrtom razvojnih programov
Obdine Vransko. Obdinskemu svetu zato predlagam, da sprejme sklep o dopolnitvi Nadrta
razvojnih programov 2018 - 2021.

Priloga:

sveta obdine Vransko (sklep 5t. 245)
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2, Dopolnitev Natrta razvoinih nrosramov 2018-2021
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Stevilka: O32Ol2Ol7 Vransko, 20.9.2017

Drultvo Center jamskih doZivetij
Prapreie 2
3305 Vransko

ZADEVA: Odpravek sklepa 19. redne seje Obdinskega sveta ObCine Vransko, z dne
12.9.2017

Obdinski svet Obdine Vransko je na 19. redni seji, dne12.9.2017, obravnaval vlogo Dru5tva
Center jamskih doZivetij za sofinanciranje projekta >>Vzpostavitev delovanja Centra jamskih
doiivetij<, ter sprejel naslednjo odloditev:

Sklen 5t.245
Obiinski svet obiine Vransko sprejme sklep, da obdina Vransko v projektu dru5tva
Center jamskih doZivetij >>Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doiivetij<, sodeluje
kot partner s sofinanciranjem komunalnega prispevlaza prikljuditev na javno
vodovodno omreije, ki je bil z odloibo 3t.4260-612017-03,2 dne30.8.2017, odmerjen v
vi5ini 728,66C.

Za todnost ZupaN
Mateja Godler F

Poslano:
- naslov, lxlR

VloZeno:
- zbirka dok. gradiva,tu(4260, 0320)
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