URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. JANUAR 2017

Številka 63/2017
2. Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika
ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec

VSEBINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja poziva zainteresirano javnost k predlaganju kandidatov
za predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda II. OŠ Žalec.

OBVESTILA
1. OBVESTILO o javni obravnavi predloga Sklepa o
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko - zemljišče parc. št. 626/1, k. o.
Prekopa
2. JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za
predstavnika ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec

OBVESTILA
1. Obvestilo o javni obravnavi predloga Sklepa o tehničnem
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Vransko - zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa
Od 6. 1. 2017 do 6. 2. 2017 poteka 30-dnevna javna obravnava
predloga Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 626/1,
k. o. Prekopa, ki ga je občinski svet v prvem branju sprejel na
15. redni seji dne 13. 12. 2016.

Predloge posredujte do ponedeljka, 6. 2. 2017, na elektronski
naslov obcina.vransko@vransko.si ali po pošti na naslov Občina
Vransko, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko.
Pisni predlogi morajo vsebovati ime in priimek, naslov,
telefonsko številko ali elektronski naslov kandidata ter njegovo
izjavo, da soglaša s kandidaturo.
Obrazec predloga in soglasja kandidata je na voljo na spletni
strani Občine Vransko www.vransko.si na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocilain-objave/
Članom sveta zavoda II. OŠ Žalec se dne 6. 3. 2017 izteče
štiriletni mandat. Svet zavoda sestavlja enajst članov, od tega
trije predstavniki ustanoviteljev (občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec), pet predstavnikov zaposlenih
v javnem zavodu in trije predstavniki staršev.

Predlog sklepa je v času javne obravnave na vpogled v sejni
sobi Občine Vransko, Vransko 59, v poslovnem času občinske
uprave ter na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si na
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javnirazpisi-narocila-in-objave/

Predstavnike ustanoviteljev imenujejo njihovi občinski sveti.
Občina Žalec imenuje enega predstavnika, dva predstavnika pa
imenujejo preostali ustanovitelji po dogovorjenem ključu.
Skladno z dogovorom na 11. sestanku županov občin Spodnje
Savinjske doline z dne 27. 2. 2013 svoje predstavnike v svet
zavoda II. OŠ Žalec v mandatnem obdobju 2017-2021 imenujeta
Občina Prebold in Občina Vransko.

Vabimo vas, da v času javne obravnave pripombe oz. predloge
na predlog sklepa posredujete na enega od naslednjih načinov:

Številka:012-01/2017-08
Vransko, 10. 1. 2017

Predsednica KMVIP
Ksenija Rovan Krivec l. r.

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine
Vransko;
- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »Sklep o tehničnem popravku OPN«,

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
POJAV PTIČJE GRIPE

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.

Številka: 3500-01/2016
Vransko, 6. 1. 2017

1|S tr a n

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je
izdala odločbo glede ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja
aviarne influence (ptičje gripe).
Odločbo, ki velja do preklica, lahko preberete na spletni strani
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocilain-objave/, več o aviarni influenci pa na spletni strani Uprave RS
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na spletni
povezavi
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/132
8/5971/

