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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je občinski svet Občine Vransko na …………….…… seji dne 
………………. sprejel 

 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine 

Vransko 

 

1. člen 

V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:  

»Priznanja Občine Vransko so:  

- imenovanje za častnega občana Občine Vransko,  

- grb Občine Vransko,  

- plaketa Občine Vransko,  

- priznanje Občine Vransko, 

- priznanje župana Občine Vransko, 

- sprejetje pokroviteljstva prireditve.« 

 
2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Občinski svet imenuje častnega občana Občine Vransko, podeljuje grb Občine Vransko, plaketo 
Občine Vransko ter priznanje Občine Vransko. 

Župan podeljuje priznanje župana Občine Vransko ter sprejema pokroviteljstvo prireditve v 
soglasju z občinskim svetom«. 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokončen predlog za imenovanje častnega občana, podelitev grba, plakete ter priznanja Občine 
Vransko oblikuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljevanju: 
komisija).  
 
Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu. S poslovnikom se določi način dela in druga 
vprašanja v zvezi s pripravo dokončnih predlogov.« 
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4. člen 

Naslov podpoglavja »Podelitev nagrade "Inovator"« se nadomesti z naslovom podpoglavja 
»Podelitev priznanja Občine Vransko«. 

5. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje 
prepoznavnost Občine Vransko v širšem okolju.« 

6. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokončen predlog za podelitev priznanja Občine Vransko oblikuje komisija.« 

7. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski svet izda ob podelitvi priznanja Občine Vransko listino, iz katere je razvidno, za katere 
dosežke in uspehe je bilo priznanje Občine Vransko podeljeno.« 

8. člen 

Za 26. členom se uvrsti nov 27. člen, ki se glasi: 

»Priznanje župana Občine Vransko podeljuje župan. Priznanje se podeljuje predvsem za dosežke 
in uspehe na področju izobraževanja, kulture in športa.  

Župan izda ob podelitvi priznanja listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bilo 
priznanje župana Občine Vransko podeljeno « 

9. člen 

Dosedanji 27. do 29. člen se ustrezno preštevilčijo, tako da postanejo 28. do 30. člen. 

10. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

 

Številka: 007-01/2017 

Vransko, ………………………. 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 


