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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 27. FEBRUAR 2015         Številka 45/2015 
 
                                    

V S E B I N A 

JAVNE OBJAVE 
 
1. JAVNO POVABILO k dajanju predlogov (kandidatur)  

2. POGOJI IN ROK dajanja pobud in predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2014 
 

J A V N E   O B J A V E 

1. Javno povabilo k dajanju predlogov (kandidatur)  

Na podlagi 38., 22., 23., 24., 25. in 57. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/12) in sklepa Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja z dne 18.02.2015  
komisija objavlja  

JAVNO POVABILO 
k dajanju predlogov (kandidatur) za imenovanje kandidatov 

za naslednje 5-članske odbore in ostale organe  

 
pod naslednjimi pogoji: 

1. Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor ima pet članov.  

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov 
najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.  

Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo 
strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali 
pravnega področja.  

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, 
župan, podžupan, direktor občinske uprave, uslužbenci občinske 
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in 
občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki 
proračunskih sredstev.  

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandatne dobe članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.  

Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano 
kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja. 

2. Stalna delovna telesa občinskega sveta - odbori 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih 
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 

Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano 
kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja. 

Odbori občinskega sveta imajo pet članov (tri člane izmed 
članov občinskega sveta in dva zunanja člana). 

Stalni odbori občinskega sveta, določeni s statutom občine so: 

- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti, 
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, 
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, 
- Odbor za kmetijstvo. 

3. Posvetovalna telesa - 12 vaških odborov in trški odbor 
Vransko 

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na 
območju posameznih naselij in delov naselij imenuje občinski 
svet krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.  

Imena in območja krajevnih odborov na območju Občine 
Vransko so:  

– Trški odbor Vransko: za območje naselja Vransko.  

Vaški odbori so:  

– Brode - Selo: za območje naselij Brode in Selo pri Vranskem,  
– Čeplje: za območje naselja Čeplje,  
– Limovce: za območje naselja Limovc,  
– Ločica: za območje Ločice pri Vranskem,  
– Prekopa: za območje naselja Prekopa,  
– Stopnik: za območje naselja Stopnik,  
– Tešova: za območje naselij Tešova, Čreta in del Jeronima,  
– Merinca - Vologa: za območje naselja Vologa in del Jeronima,  
– Prapreče: za območje naselja Prapreče,  
– Zahomce: za območje naselja Zahomce,  
– Zaplanina: za območje naselja Zaplanina,  
– Zajasovnik: za območje naselja Zajasovnik – del.  

Krajevni odbor šteje najmanj pet članov, ki jih na predlog 
komisije za volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed 
prebivalcev naselja, ki so bili predlagani na zboru občanov 
posameznega naselja, za katerega se imenuje odbor. 

Funkcija člana obora je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta, župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru 
občine ter z delom v občinski upravi. 

Mandat članov krajevnega odbora se začne z dnem imenovanja 
na seji občinskega sveta in konča istočasno kot mandat članov 
občinskega sveta. Funkcija člana krajevnega odbora je častna. 
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4. Svet  javnega zavoda OŠ Vransko – Tabor, 2 predstavnika  

Odlok o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Vransko - Tabor  v 18. členu določa,  da  Svet 
zavoda šteje enajst članov, sestavljenih med drugimi tudi iz   
treh predstavnikov so/ustanoviteljic zavoda. 

Predstavnike ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne 
občine, izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter občanov posameznih naselij znotraj šolskega okoliša:  iz 
Občine Vransko 2- predstavnika, iz Občine Tabor 1 predstavnik. 

Člani zavoda ne morejo biti istočasno predstavniki ustanoviteljic 
in staršev v svetu zavoda. 

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.  

Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena le dva krat 
zaporedoma. 

Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji kandidatov 
(obrazci na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/) posredujte komisiji do vključno 03. marca 
2015 na naslov Občina Vransko, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,  Vransko 59, 
3305 Vransko. 

Predloge lahko posredujete tudi na uradni e-naslov občine 
Vransko: obcina.vransko@vransko.si;  

V tem primeru naj bodo priložena soglasja kandidatov skenirana 
(lastnoročni podpis). 

Številka: 012/2015-02               Komisija za mandatna vprašanja, 
Vransko, 19. 2. 2015                 volitve, imenovanja in priznanja                                                
                                                  Ksenija Rovan Krivec,  
                                                  predsednica l. r.  
                    
 

 

 
2. Pogoji in rok dajanja pobud in predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2014 

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

P O G O J E   I N   R O K  
dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj  

Občine Vransko za  leto 2014 

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 2014 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 2014 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 priznaj Občine Vransko 
za leto 2014  sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja,  Vransko 59, 3305 Vransko, do 
vključno 20. marca 2015.  
 
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo vsebovali 
popolne utemeljitve, skladne z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki 
bodo prispeli po razpisanem roku, komisija NE  bo obravnavala. 
 
Številka: 012/2015-02               Komisija za mandatna vprašanja, 
Vransko, 19. 2. 2015                 volitve, imenovanja in priznanja                   
                                                  Ksenija Rovan Krivec,  
                                                  predsednica l. r.    
                  
                

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


