OBČINA VRANSKO – OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA

Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00; E-pošta: obcina.vransko@vransko.si
Številka: 012/2018-08

Vransko, 16. 4. 2018

Z A P I SN I K
15. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,
ki je bila v ponedeljek, 16. 4. 2018, ob 19. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Prisotni člani komisije: Ksenija Rovan Krivec (predsednica), Ivan Kokovnik, Marjan Pečovnik,
Jože Matko in Ervin Pepel.
Ostali prisotni: Rudolf Pušnik (občinska uprava; zapisnikar).
Po uvodnem pozdravu je predsednica komisije ugotovila, da so prisotni vsi člani komisije in da je
torej komisija sklepčna. Predlagala je naslednji dnevni red seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje z dne 12. 3. 2018
2. Obravnava prispelih pobud za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2017 in
oblikovanje predloga za sprejem na občinskem svetu
3. Razno
Pripomb na predlagan dnevni red ni bilo. Sledilo je glasovanje. Predlagan dnevni red je bil s
petimi glasovi ZA soglasno sprejet.
Sklep št. 50
Sprejme se naslednji dnevni red 15. seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje z dne 12. 3. 2018
2. Obravnava prispelih pobud za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2017 in
oblikovanje predloga za sprejem na občinskem svetu
3. Razno
K 1. točki dnevnega reda:
Člani komisije so pregledali zapisnik 14. seje. Pripomb na predložen zapisnik ni bilo. Sledilo je
glasovanje. Zapisnik je bil s petimi glasovi ZA soglasno potrjen.
Sklep št. 51
Potrdi se zapisnik 14. seje z dne 12. 3. 2018 v predloženem besedilu.
K 2. točki dnevnega reda:
Predsednica komisije je podala uvodno obrazložitev in ugotovila, da so na javni poziv, ki ga je
komisija dne 28. 2. 2018 objavila v Občinskem informatorju - Uradnih objavah Občine Vransko,
na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski Občine Vransko
pravočasno, tj. do 30. 3. 2018 prispele naslednje pobude za podelitev priznanj Občine Vransko za
leto 2017:
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 pobuda Denisa Oštirja z Vranskega za podelitev grba Občine Vransko Košarkarskemu
društvu Vrani Vransko;
 pobuda Taekwon-Do kluba Sun Braslovče za podelitev plakete Občine Vransko Simonu
Zajcu iz Brodov;
 pobuda Taekwon-Do kluba Sun Braslovče za podelitev plakete Občine Vransko Emi
Mešič iz Brodov;
 pobuda Taekwon-Do kluba Sun Braslovče za podelitev priznanja Občine Vransko Ani
Mešič iz Brodov;
 pobuda župnijskega pastoralnega sveta župnije Vransko za podelitev priznanja Občine
Vransko Francu Beričiču z Vranskega;
 pobuda vaščanov Zahomc za podelitev grba Občine Vransko Radu Jermanu iz Zahomc;
 pobuda Društva upokojencev Vransko za podelitev občinskega priznanja Bredi Rančigaj z
Vranskega;
 pobuda Društva upokojencev Vransko za podelitev občinskega priznanja Jožetu
Goropevšku iz Prekope.
Sledila je obravnava posameznih pobud. Po končani obravnavi so člani komisije oblikovali in s
petimi glasovi ZA soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 52
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja predlaga občinskemu
svetu, da za leto 2017 podeli naslednja priznanja Občine Vransko:
 grb Občine Vransko
1. Francu Beričiču z Vranskega – za življenjsko delo na področju agronomije in prispevek
pri ohranjanju sakralne kulturne dediščine
2. Košarkarskemu društvu Vrani Vransko – za izjemen prispevek k razvoju košarke v
občini Vransko, delo z mladimi in promocijo občine
 plaketa Občine Vransko
1. Radu Jermanu iz Zahomc – za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in
prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture
2. Bredi Rančigaj z Vranskega – za dolgoletno uspešno delovanje na društvenem
področju
3. Jožetu Goropevšku iz Prekope – za dolgoletno uspešno delovanje na društvenem
področju
 priznanje Občine Vransko
1. Simonu Zajcu iz Brodov – za izjemne športne dosežke
2. Emi Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke
3. Ani Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke
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K 3. točki dnevnega reda:
/
Seja je bila končana ob 19.45 uri.

Zapisal:
Rudolf Pušnik

žig
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Predsednica KMVIP:
Ksenija Rovan Krivec

