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Stevilka: 01212020-Oa

ZAPISNIK
3, dopisne seje Komislje za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja,
kije po eleKronski posti potekala od petka, 3.4.2020, od 12. ure dalje, do ponedeljka,
6. 4. 2020, do 12. ure.

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a 6lena Poslovnika Obdinskega sveta obdine
Vransko (Uradni list RS, St. /14199, 42100 in 13/01 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t.
54120'|6), saj zaradi omejevalnih ukrepov v 6asu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 ni bilo
pogojev za sklic redne ali zredne seje.

-

Clanom komisije (Brigita Gosak predsednica komisije, Natasa Juhart, Marjan Pedovnik,
Kristina Bogataj, Joze Matko) je bilo vabilo in gradivo za sejo s predlogi sklepov vrodeno po
eleKronski poSti.
Dopisna seja je bila sklepdna, saj so v 6asu trajanja dopisne seje glasovali vsi 6lani komisije.
Predlagan je bil naslednji dnevni red dopisne seje:
1
Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj Obdine Vransko za leto 2019

.

S petimi glasovi ZA je bil soglasno sprejet:
Sklep 5r. 29

Sprejme se naslednji dnevni red 3. dopisne seje komisije za mandatna vprasanja,
volitve, lmenovanja in priznanja:
{. Ob?avnava prispelih predlogov za podelitev priznanj Ob6ine Vransko za leto 2019
K 1. todki dnevnega reda:
Komisija za mandatna vprasanja, volitve, imenovanja in priznanja je dne 28. 2. 2020 v
Uradnih objavah Obaine Vransko, na soletni strani Obaine Vransko in na oglasni deski
Obdine Vransko oblavila Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev piznanj ObCine
Vransko za leto 2019. Do roka za posredovanje predlogov, \. do 27.3. 2020, so na naslov
komisije prispeli predlogi Stirih predlagateljev, ki so podali Sest predlogov in sicer:
- pobuda Karla Fardnika iz Prekope za podelitev priznanja Obdine Vransko
Medobdinskemu druStvu invalidov Zalec;
- pobuda Drustva univeza za tretle Zivljenjsko obdobje Vransko, SekcUe Roz'ce za
podelitev obdinskega priznanja Martini Felicijan iz Brodov;
- pobuda Zupana Franca Susnika za podelitev grba Obdine Vransko lvanu Kokovniku
iz Stopnika;
- pobuda Zupana Franca Susnika za podelitev plakete Obdine Vransko druzini Zorko iz
Prapre6;
- pobuda Zupana Franca Su5nika za podelitev priznanja Ob6ine Vransko uredni5kemu
odboru zbornika )Vransko skozi 6as(;
- pobuda Osnovne Sole Vransko-Tabor za podelitev priznanja Ob6ine Vransko Rotary
clubu Zalec.

-t-

Komisua
sklepa:

je korespondendno obravnavala prispele predloge in oblikovala naslednji

predlog

>Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in piznanja predlaga ob6inskemu
svetu, da za leto 2019 podeli naslednja priznanja Obtine Vransko:
Grb Ob|ine Vransko:
Ivanu Kokovniku iz Stopnika - za dolgoletno uspesno delovanje v lokalni skupnosti

.

Plaketa Ob'ine Vransko:
. dru1ini Zorko - za prispevek k razvoju turizma in prepoznavnosti obdine

Piznanje Obdine Vransko:
. UredniSkemu odboru za izdajo zbomika Vransko skozi Cas - za strokovno oisano
celovito dogajanje na Vranskem od imskih Aasov do danes
. MedobAinskemu drustvu invatidov Zalec - za nudenje socialne pomoAi invalidom ter
njihovo vklju6evanje v druZbo
. Rotary ctubu Zalec - za soorganizacijo dobrodelnih konceftov Zarek upanja in
zbiranje sredstev za otroke iz socialno Sibkih druzin<
Pobude Dru5tva univeza za tretje iivljenjsko obdobje Vransko, Sekcije RoZ'ce komisija ni
uvrstila v predlog sklepa za sprejem na obdinskem svetu, saj ie ga. Felicijan leta 2008 2e
prejela grb Obaine Vransko.
S petimi glasovi ZA je bil soglasno sprejet

Sklep 5t. 30

za mandatna vpraSanja, volitve, imenovanja in priznanja predlaga
ob6inskemu svetu, da za leto 2019 podeli naslednja priznanja Obiine Vransko:
Komisija

Grb Obdine Vransko:

.

lvanu Kokovniku
skupnosti

iz Stopnika - za dolgoletno uspeSno delovanje v

lokalni

Plaketa ObEine Vransko:
. druzini Zorko -za prispevek k razvoju turizma in prepoznavnosti obiine

Priznanje Obeine Vransko:
Uredni5kemu odboru za izd4o zbornika Vransko skozi 6as - za strokovno
orisano celovito dogajanje na Vranskem od rimskih dasov do danes
Medobdinskemu druitvu invalidov Zalec za nudenje socialne pomoii
invalidom ter ljihovo vkljudevanje v
Rotary clubu Zalec - za soorganizacijo dobrodelnih koncertov zarek upanja in
zbiranje sredstev za otroke iz socialno Sibkih druiin

.
.
.

druibo

Dopisna seja je bila kondana dne 6. 4. 2020, ob 12. uti.

Predsednica komisije:
Brigita Gosak l. r.

Zapisal:
Rudolf Pusnik l. r
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