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V S E B I N A 

JAVNI POZIVI 
 
1. JAVNI POZIV političnim strankam, drugim organizacijam 
občanov v občini Vransko in občanom za predlaganje 
kandidatov za predsednika in člane občinske volilne 
komisije ter njihove namestnike 

2. JAVNI POZIV zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 

 

J A V N I   P O Z I V I 

1. Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam 
občanov v občini Vransko in občanom za predlaganje 
kandidatov za predsednika in člane občinske volilne 
komisije ter njihove namestnike 
 
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 
občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter 
njihovi namestniki.  
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik se 
imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih 
pravnikov. Ostali člani občinske volilne komisije in njihovi 
namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih 
organizacij občanov v občini ter občanov.  
 
Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za obdobje 4 let. 
Predsednik in člani občinske volilne komisije ter njihovi 
namestniki ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo. 
 
Občinska volilna komisija: 

-skrbi za zakonitost volitev; 
-potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in 
sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov; 

-določa volišča; 
-imenuje volilne odbore; 
-ugotavlja in razglasi rezultate glasovanja ter daje poročila o 
izidu volitev; 

-opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z 
volitvami; 

-opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih 
volitvah. 

 
Pisne predloge z obvezno priloženim soglasjem kandidata 
posredujte najkasneje do petka, 16. 2. 2018, na naslov: Občina 
Vransko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko ali oddajte osebno v 
tajništvu občine. 
 
 

Instruktivni obrazec predloga in soglasja kandidata je na voljo v 
tajništvu občine in na spletni strani občine, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/volitve-in-referendumi-2/ 
 
Številka: 012/2018                               Predsednica KMVIP 
Vransko, 31. 1. 2018                           Ksenija Rovan Krivec l. r. 
 

 

 
2. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
 
Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi 15. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vransko 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017) prijavite vse  
morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali 
poslovne  prostore za leto 2018. 

Zavezanci so dolžni pristojni službi občinske uprave posredovati 
podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti 
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in v 
istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom 
oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih 
prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo stavbnega 
zemljišča. 

Podatke vpišete na obrazec Prijava podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je na voljo v 
tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ter na spletni 
strani občine, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-
obcane/vloge-in-obrazci/ 

Izpolnjen obrazec najkasneje do 28. 2. 2018 oddate osebno v 
tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljete 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Posredovani podatki bodo upoštevani pri ažuriranju baze NUSZ 
in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2018. 

V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, vam bo nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča za 
leto 2018 odmerjeno na podlagi podatkov, s katerimi trenutno 
razpolagamo oziroma so evidentirani v obstoječi bazi NUSZ. 

Številka: 4261/2018                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 1. 2018                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


