
OBitNA VRANSKO - ZI]PAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

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

Stevilka: 0321 12021-01 Vransko, 3. 3. 2021

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.t. RS, St. 17110, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, 3r. 21112, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t.44199,42/00, l3l0l in Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 )

SKLICUJEM

4. inedno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v petek, 5. marca 2021, ob 20. uri.
Seja bo potekala preko videokonferendnega orodja ZOOM.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

Predlagam naslednji dnevni red:
l. Sklep o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko

VR13-1a/CU4

ObrazloLilev:

K toiki I Sklep o tehnidnem popravku Odloka o oblinskem prostorskem natrtu Obiine
Vransko - VRl3-lalCU4
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
nadrta Obdine Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora VRl3-la/CU4 (Tabela l0:
Usmeritve po enotah VRl3-1a in VR13-1d), je pri dolodanju koridorja cestne povezave od
magistralne ceste (M l0) - sedaj regionalna cesta R2-44'7 - do trga Vransko pri5lo do oditne
tehnidne napake s sklicevanjem na nekdanji zazidalni nadrt in s tem doloditvijo povezave preko
zemljiSda parc. 5t. 18/1, k.o. 1012 Vransko, ki v naravi predstavlja cestni prikljudek na lokalno
cesto za stanovanjski objekt Vransko 56.
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obEine Vransko na naslednji povezavi:
http://w*rr.vransko.si/seie-obcinskega-sveta/

>>Povezavo za vkljulitev v sejo boste prejeli iz e.naslova franc.sus k@vransko.si eno uro pred
priEetkom seje.(

Priloge:
kot v tekstu.

Poslati:
- dlanom Obdinskega sveta Obdine Vransko (na e-naslove po seznamu),

V vednost:
- nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov),
- poslancu v DrZavnem zboru RS Aleksandru Rebedku (na e-naslov),
- poslancu v DrZavnem zboru RS Niku Prebilu (na e-naslov),
- usluibencem obdinske uprave Obiine Vransko (na e-naslove po semamu),
- usluibenkam skupne obdinske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po
seznamu),
- zunanjim dlanom odborov obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
- predsednikom obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno po5to),
- medijem (na e-naslove po seznamu).

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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