
oBarNA vRANSKo - Zup,q.N
Vransko 59, 3305 VRANSKO

tel.: (03) 703 28 00, e-naslov: franc.susnik@vransko.si

Stevilka: 0321 l2\2l -Ol Vransko, 16.3.2021

Na osnovi 29. (lena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. 17110, 53110 in Obdinski Informator -
Uradne objave, St. 2lll2, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, !t.44199,42100,13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

SKLICUJEM

14. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 23. marca 2021, ob 20. uri
potekala v Kultumem domu Vransko.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

. Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

L Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko in 4.
izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Sklep o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko -
VRl3-la/CU4 -2. obravnava in sprejem
4. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipra5ne za5dite
na javnih cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko - l. obravnava
5. Letno porodilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih udinkih zaleto 2020
6. Delovna uspe5nost ravnateljice II. OS Lalec
T.Razno
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OBRAZLOZITEV DNE\t{EGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Ti. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje Obiinskega sveta ObCine
Vransko in 4. izredne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
TI. 2 Pobude in vpralanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraSanja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpraianja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti. 3 Sklep o tehnilnem popravku Odloka o obiinskem prostorskem nairtu ObIine
Vransko - VRl3-lalCA4 - 2. obravnava in sprejem
Obdina Vransko je leta 2008 sprejela Odlok o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko
(Uradni list RS, 5t. 38/08 in spremembe). V 21. dlenu tekstualnega dela Obdinskega prostorskega
nad(a Obdine Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora VR13-1a/CU4 (Tabela 10:
Usmeritve po enotah VRl3-la in VRl3-ld), je pri dolodanju koridorja cestne povezave od
magistralne ceste (M l0) - sedaj regionalna cesta R2-447 - do trga Vransko priSlo do oditne
tehnidne napake s sklicevanjem na nekdanji zazidalfi nadrt in s tem doloditvijo povezave preko
zemlji5da parc. 5t. l8/1, k.o. 1012 Vransko, ki v naravi predstavlja cestni prikljudek na lokalno
cesto za stanovanjski objekt Vransko 56.
Obdinski svet Obdine Vransko je zato na 4. izredni seji dne 5. 3.2021 v prvem branju sprejel
Sklep o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko - VR13-
lalcu4, ki predstavlja popravek navedene oditne tehnidne napake, ter ga posredoval v l5-dnevno
javno obravnavo na krajevno obidajen nadin.
Predlaga se sprejon sklepa v predlaganem besedilu.
Ti. 4 . Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipralne za5lite
na javnih cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko
Odlok predstavlja podlago, na kateri bo Obdina Vransko lahko sofinancirala protipraSne za5dite
javnih cest in cestnih prikljudkov, ki niso oziroma ne bodo vkljudeni v vsakokratni obdinski Nadrt
razvojnih programov. Predlagani odlok na splo5no predpisuje postopek, pogoje in merila za
sofinanciranje tovrstnih investicij iz proraduna Obdine Vransko, podrobneje pa bodo zahteve
definirane v vsakoletnem javnem razpisu.
V letoSnjem proradunu je v ta namen Ze rezerviranih 50.000,00 EUR.
Predlaga se sprejem sklepa v predlaganon besedilu.
Ti. 5 Letno poroEilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih ulinkih za leto 2020
Obdinski svet Obdine Vransko je na 11. redni seji dne 18.9.2012 sprejel Lokalni energetski
koncept Obdine Vransko (v nadaljevanju: LEK).
V skladu z 19. dlenom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega
koncepta (Uradni list RS, St. 56/16) izvajalec LEK najmanj enkrat letno pripravi pisno porodilo o
izvajanju LEK in ga predloii obdinskemu svetu. Obdina nato enkrat letno poroda o izvajanju LEK-
a ministrstvu. pristojnemu za energijo.
Predlaga se sprejem sklepa v predlaganern besedilu.
Ti. 6 Delovna uspelnost ravnateljice II. OS Zalec
ObrazloZitev bo s strani Zupana podana na seji.
Ti. 7 Razno
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani ob6ine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko,si/seie-obcinskega-sveta/

Za udeleience seje je obvezna uporaba zaliitne maske z oznako FFP2, razkuievanje rok ter drianje
primerne razdalje oziroma upoStevanje navodil NIJZ. V kolikor pri sebi zaltitne maske FFP2 ne
boste imeli, jo boste prejeli pri vstopu v kulturni dom.

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno po5to),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Aleksander Reber5ek (na e-naslov),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
- usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po seznamu),
- usluZbenke skupne obdinske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po

semamu),
- zunanji dlani odborov obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
- predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno po5to).

V vednost:
- nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov).

Objaviti:
- na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
- na spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si.

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu.
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