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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 28. februar 2014            Številka 37/2014               

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. RAZPIS pogojev in roka dajanja pobud in predlogov 
za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 

2. JAVNI POZIV za predložitev predlogov / kandidatur 
za imenovanje občinske volilne komisije 

OBVESTILA 

3. OBVESTILO lastnikom nepremičnin v občini Vransko 
 
4. POZIV lastnikom gozdov ob lokalnih cestah in javnih 
poteh 
 
5. OBVESTILO o deponiji odpadnega vejevja 
 
6. POZIV uporabnikom ekoloških otokov 
 

O B J A V E 

1. Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov 
za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 

Na osnovi določil  Odloka o podeljevanju priznanj občine 
Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99)  Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpisuje 
 

POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD IN PREDLOGOV  
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA  

LETO 2013 
 

I. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko: 
 
1. GRB OBČINE VRANSKO 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih 
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih 
človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja, lahko predlaga 
občinskemu svetu za leto 2013 največ tri (3)  dobitnike 
grbov. 
 
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO 
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi 

se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in 
športnem področju ter za dosežke na drugih področjih. 
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi 
uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo 
Občino Vransko. Komisija lahko predlaga občinskemu 
svetu za leto 2013 največ pet  (5) dobitnikov plaket. 
 

II. 
 
PRIZNANJA Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, 
skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se 
izročajo slovesno. 

III. 
 
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo 
fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja 
sebe ne more predlagati za priznanje. 
 

IV. 
 
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 
• naziv in naslov pobudnika, 
• datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje, 
• ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv 
in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, 
društva, 
• utemeljitev predloga. 
 
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati: 
 
a) za posameznika: 
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero 
priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih 
zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za priznanje; 
 
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: 
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo 
priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z 
utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za 
priznanje. 
 
Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2013 sprejema Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 
3305 Vransko, do vključno 15. marca 2014. 
 
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo 
vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, 
ter predloge, ki bodo prispeli po razpisanem roku, komisija 
NE bo obravnavala. 
 
Številka: 012-01/2014                           Predsednik KMVIP 
Vransko, 17.  2. 2014                            Janez Lencl l. r.  
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2. Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za 
imenovanje občinske volilne komisije 
 
VSEM POLITIČNIM STRANKAM V OBČINI, 
VSEM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI VRANSKO in  
VSEM OBČANOM OBČINE VRANSKO 
 
Na osnovi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 
94/07 UPB3, 45/08 in 83/12) in Statuta Občine Vransko 
(Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in 21/12) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni 
poziv za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE za obdobje 4 let. 
 
Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.  
 
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se 
imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih 
pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih 
organizacij občanov v občini ter občanov. 
 
Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet. 
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta. 
 
Pisne predloge predlagateljev, z obvezno priloženim  
soglasjem kandidatov posredujte Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja najkasneje do 
15. marca 2014. 
 
Nepopolne in neustrezne predloge glede izpolnjevanja 
zakonskih pogojev za predsednika in namestnika 
predsednika  bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave. 
 
Številka: 012/2014                               Predsednik KMVIP 
Vransko, 17. 2. 2014                           Janez Lencl l. r.  
 

O B V E S T I L A 

3. Obvestilo lastnikom nepremičnin v občini Vransko 
 
1. januarja 2014 je začel veljati Zakon o davku na 
nepremičnine, ki uvaja davek na nepremičnine, določa 
postopek njegove odmere in način plačevanja. V kolikor bo 
zakon prestal presojo na Ustavnem sodišču, bo davek na 
nepremičnine, ki bo v pristojnosti države, nadomestil 
dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ), ki je bilo v pristojnosti občin, in nekatere druge 
dajatve.  
 
Sredi meseca februarja so lastniki nepremičnin s strani 
Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) prejeli 
obvestila s podatki o svojih nepremičninah z informativnim 
izračunom novega davka. 
 
Občina Vransko je v skladu s svojimi pristojnostmi na 
GURS posredovala podatke o namenski rabi zemljišč in 
zemljiščih za gradnjo stavb, ki bodo podlaga za odmero 
davka na nepremičnine za zemljišča. 
 
GURS je v dogovoru z občinami pripravila aplikacijo za 
vzdrževanje podatkov o zemljiščih v zasebni lasti, po 
katerih poteka gospodarska javna infrastruktura. Ta 
zemljišča oz. deli zemljišč bodo oproščeni odmere davka, 
aplikacijo pa bodo vzdrževale občine. V naši občini le-to 
velja za zemljišča v zasebni lasti, po katerih potekajo 

kategorizirane lokalne ceste ali javne poti. 
 
Občane prosimo, da po prejemu obvestila s strani GURS-a 
podatke o namenski rabi zemljišč, zemljiščih za gradnjo 
stavb in zemljiščih, po katerih potekajo lokalne ceste ali 
javne poti, skrbno pregledate. V kolikor bi pri teh podatkih 
opazili kakšno napako ali nejasnost, se oglasite na Občini 
Vransko, da bomo podatke preverili in po potrebi v registru 
tudi popravili. 
 
Občina Vransko za spreminjanje ostalih podatkov v registru 
nepremičnin (REN) ni pristojna.  
 
Več informacij o davku na nepremičnine najdete na spletni 
strani GURS - www.gu.gov.si. 
                                                   
                                                 Župan Občine Vransko 
                                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
4. Poziv lastnikom gozdov ob lokalnih cestah in javnih 
poteh 
 
Občina Vransko naproša vse lastnike gozdov ob lokalnih 
cestah in javnih poteh, naj čim prej odstranijo ob žledu 
podrto drevje in padlo vejevje, da bosta omogočena 
nemoteno izvajanje zimske službe in vzdrževanje javnih 
cest. 
                                                  Župan Občine Vransko 
                                                  Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
5. Obvestilo o deponiji odpadnega vejevja 

Občane obveščamo, da lahko odpadno vejevje brezplačno 
odložijo na označeni deponiji na Ilovici. 
 
Mikrolokacijo si lahko ogledate na povezavi: 
http://www.mojaobcina.si/vransko/novice/obvestila/obvestil
o---deponija-odpadnega-vejevja.html  
   
                                                  Župan Občine Vransko 
                                                  Franc Sušnik l. r. 
 
 

 
 
 
6. Poziv uporabnikom  ekoloških otokov 

Uporabnike ekoloških otokov opozarjamo in prosimo za 
doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za 
snago na ekoloških  otokih. Smeti ne odlagajte po tleh ob 
kontejnerje, temveč v kontejnerje.  

V kolikor se bo neustrezno ravnanje na ekoloških otokih 
nadaljevalo,  ocenjujemo, da le-ti niso primerna rešitev za 
naše okolje in jih bomo zaradi tega primorani odstraniti. 

                                                 Župan Občine Vransko 
                                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


