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OBEINSKEMU SVETU

ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolniwah Odloka o podelievaniu priznani Obdine
Vransko (spreiem po hitrem postopku)
Veljavni Odlok o podeljevanju priznani Obiine Vransko (Jradni list RS, it. aa/99) ie bil sptejet
leta 7999. Pn tzvajanju odloka so se pokazale nekatete njegove pomanjkliivosti, katere bi veljalo
odpraviti. S tem namenom predlagam sprejem sprememb in dopolnitev odloka.
Da bi leto5nji javnt nzpis za podelitev obtinskih priznanj ie lahko izvedli na podlagi
spremenjenega in dopolnjenega odloka, predlagam obravnavo in sptejem po hitrem postopku.
Obiinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednja sklepa:
1. Obiinski svet Obiine Vransko soglaia, da se Odlok o spremembah
podeljevanjtpiznanj Obiine Vransko obravnava po hitrem postopku.

in dopolritvah Odloka o

2. Obiinski svet Obiine Vransko spreime Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
p

odelj evanj

t

o

piznanj Obiine Vransko v predloi enem be sedilu.

2upex

Priloga:

predlog Odloka o spremembah in dopolritvah Odloka o podeljevaniu priznanj Obiine
Vransko.

PREDLOG

Na podlagi 29. tlena Zakona o lokalni samoupravi ptadni list RS, it.94/07 - uradno preiiSteno
besedilo, 7 6 / 08, 7 9 / 09, 5l / 10, 40 / 12 - ZUJF, 14 / 15 - ZUUJFO n 7 6 / 16 - odl. US) in 76- tlena
Statuta Obdine Vransko pradni list RS, it. 17 / 10 n 53 /10 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t.
2l/2072,46/2015 n 54/2016) je obtinski svet Obiine Vtansko na ...
.... seji dne
... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolniwah Odloka o podelievaniu priznani Obdine
Vransko

f. ilen
V Odloku o podeljevanju priznanj Obdine Vransko pradni list RS, it. 44/99)

se 2.

ilen spremeni

tako, da se glasi:
>>Priznania

Obiine Vransko

so:

- imenovanje za tastnega obdana Obdine Vransko,
-

gb Obiine Vransko,

- plaketa Obtine Vransko,

- prunanje Obiine Vransko,
- piznanje Lupana Obtine Vtansko,
- sprejetje pokrovitelistva prireditve.<

2.
6.

ilen

ilen

se spremeni tako, da se glasi:

>Obiinski svet imenuie iastnega obtana Obiine Vransko, podeljuje gtb Obiine Vtansko, plaketo
Obiine Vransko ter piznar\e Obdine Vransko.
Zurp^, podel)uje piznanie Ltpzna Obdine Vransko ter sprejema pokroviteljswo prireditve v
soglas)u z obiinskim svetom(.
3.
7.

ilen

ilen

se spremeni tako, da se glasi:

>Dokonten predlog za imenovanje iastnega obiana, podelitev grba, plakete ter priznanja Obtine
Vtansko obliku)e Komisiia zamandatna vpraSanja, volitve, imenovanja npiznar;r)a (v nadaljevaniu:
komisija).
Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu. S poslovnikom se doloti naiin dela in druga
rpralanja v zvezi s pripravo dokoninih predlogov.<

1.

PREDLOG

4. dlen

Naslov podpoglavia >Podelitev nagrade "Inovator"<< se nadomesti
>Podelitev piznania Obiine Vransko<.
5.

z

naslovom podpoglavja.

ilen

24. tlen se spremeni tako, da se glasi:
>>Piznanje Obdine Vransko podeljuje

obtinski

svet z^ uspehe

in doseike, s katerimi

se

poveiuje

prepoznavnost Obiine Vransko v Siriem okolju.<
6.

ilen

25. ilen se spremeni tako, da se glasi:

>Dokonten predlog za podelitev pnznania Obiine Vransko oblikuje komisiia.<
7.

ilen

26. (len se spremeni tako, da se glasi:

>Obiinski svet izda ob podelitvi piznan)a Obiine Vransko listino, izkatereie razvidno, zakatere
doseike in uspehe je bilo piznanie Obiine Vransko podeljeno.<
8. dlen

Za 26. ilenom se uvrsd nov

27

.

tlen, ki

se glasi:

Obiine Vransko podeljuje Lupan. Piznanje
in uspehe na po&otju izobruL,evania, kultute in Spota.

>>Pnznanie Ltpana

se podeliuie predvsem za doseLke

Zup^nizda ob podelitvi piznanlalistino, izkatere je ruzvtdno,zakatere doseike in uspehe ie bilo
piznanie Ltpana Obiine Vransko podelieno <

f. ilen
Dosedanii 27. do 29. tlen se ustrezno preiteviliijo, tako da postanejo 28. do 30. ilen.
10. dlen

Ta odlok zatne veljati naslednii dan po objavi v Uradnih objavah Obiine Vransko.
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