
Uradni  ves tn ik
Občine Trnovska vas

Datum:  5. 9. 2007 Leto VII, Številka 7/2007 

Trnovski zvon 5. 9. 2007Uradni vestnik 7/2007

VSEBINA

28. JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in delovanja dru-
{tev v Ob~ini Trnovska vas za leto 2007

29. RAZPIS
za zbiranje predlogov za priznanja ob~ine 
Trnovska vas

30. JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremi~nin

31. SKLEP
o dolo~itvi cene vzgojno – varstvenega progra-
ma v vrtcu ob~ine Trnovska vas

32. SOGLASJE
k spremembi cene proizvodnje in distribucije 
cene vode v ob~ini Trnovska vas

33. SKLEP
o razre{itvi odgovorne urednice glasila »Trnov-
ski zvon in ~lana uredni{kega odbora glasila 
»Trnovski zvon«

34. SKLEP
o razre{itvi ~lana Odbora za negospodarstvo in  
javne slu`be dru`benih dejavnosti

35. SKLEP
o imenovanju Komisije za priznanja in pripravo 
ob~inskega praznika Ob~ine Trnovska vas

36. OBVESTILO

28.
Ob~ina Trnovska vas objavlja na podlagi 
Prora~una ob~ine Trnovska vas (Uradni 
vestnik Ob~ine Trnovska vas, {t. 03/20-
07) in na podlagi sprejetega Pravilnika 
za vrednotenje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, Pravilnika za vredno-
tenje {portnih programov in Pravilnika za 
vrednotenje programov drugih dru{tev na 
podro~ju humanitarnih in drugih dejavno-
sti (Uradni vestni Ob~ine Trnovska vas, 
{t. 2/2001)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in 

delovanja dru{tev v Ob~ini Trnov-
ska vas za leto 2007

ORIENTACIJSKA VREDNOST 
VSEH PROGRAMOV ZNA[A:
7.259,38 EUR

A. KULTURNE DEJAVNOSTI  
(1.319,88 EUR)

A.1. POGOJI
Za sofinanciranje dejavnosti mora dru{tvo 
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je registrirano po zakonu o dru{tvih,
- imajo zagotovljene osnovne materialne, 

prostorske in kadrovske ter organizacij-
ske pogoje za izvajanje predlo`enega 
programa,

- da je predlo`eni program potrdil oziro-
ma sprejel pristojni organ dru{tva,

- da imajo urejeno evidenco o ~lanstvu,
- da imajo sede` v Ob~ini Trnovska vas.

A.2. PROGRAM, KI SE FINANCIRA
- program redne dejavnosti dru{tva,
- strokovne sodelavce in strokovno izpo-

polnjevanje,
- udele`bo na tekmovanjih in javnih pri-

reditvah,
- drugi kulturni programi
- vzdr`evanje opreme in prostorov.

A.3. PROGRAMI BODO IZBRANI V 
SKLADU Z MERILI ZA PODRO^JE 
KULTURNE DEJAVNOSTI. 
 
B. [PORTNE DEJAVNOSTI   
(2.639,78 EUR) 

B.1. POGOJI
Pravico do sofinanciranja {portnih pro-
gramov imajo nosilci in izvajalci {port-
ne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
- da imajo sede` v Ob~ini Trnovska vas,
- da imajo zagotovljene prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresni~itev na~rtovanih {portnih aktiv-
nosti,

- da imajo zagotovljeno redno vadbo, 
za katero so registrirani.

B.2. PROGRAM, KI SE FINANCIRA
       
Za uresni~evanje programskih nalog 
{porta se iz javnih financ lahko sofinanci-
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rajo naslednje oblike dejavnosti;
a) interesna dejavnost s podro~ja vzgoje 
in izobra`evanja
- pred{olska mladina,
- osnovno{olska mladina,
- srednje{olska mladina,
- {portna dejavnost {tudentov
b) {port v dru{tvih
- {port mladih – redna vadba
- {portno rekreativna dejavnost odraslih,
- kakovostni {port odraslih (tekmovalni 

{port)
- vrhunski {port,
c) {olanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov,
d) priznanja {portnikom in {portnim 
delavcev,
e) promocijska dejavnost
f) {portne prireditve
g) {port invalidov.

B.3. PROGRAMI BODO IZBRANI V 
SKLADU Z MERILI ZA PODRO~JE {PORTNE 
DEJAVNOSTI.
 
C. HUMANITARNA IN DRUGA 
DRU[TVA   (3.299,72 EUR)

C.1.POGOJI IN KRITERIJI
Izvajalci programov morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje :
- da imajo sede` v Ob~ini Trnovska vas,
- le dru{tvo, ki deluje na podro~ju huma-

nitarnih dejavnosti imajo lahko svoj 
sede` tudi izven obmo~ja Ob~ine 
Trnovska vas, ~e so njihovi ~lani tudi 
ob~ani na{e ob~ine,

- da imajo urejeno evidenco o ~lanstvu,
- da so registrirani po zakonu o dru{tvih 

in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, 

prostorske, kadrovske in organizacijske 
mo`nosti za uresni~itev na~rtovanih 
aktivnosti,

- da vsako leto ob~ini redno dostavljajo 
poro~ila o realizaciji programov in 
plan aktivnosti za prihodnje leto.

C.2. PROGRAM, KI SE SOFINANCIRA IN 
UPRAVI^ENCI
- neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem 

na podro~ju humanitarnih dejavnosti 
za izvajanje njihovih rednih letnih pro-
gramov kot so Rde~i kri`, Karitas, Inva-
lidske organizacije, ipd.

- Prostovoljnim gasilskim dru{tvom za 
izvajanje programov 

- Turisti~nim dru{tvom, Dru{tvu upokojen-
cev, Aktivu kme~kih `ena za izvajanje 
njihovih letnih programov

- vsem ostalim neprofitnim izvajalcem za 
sofinanciranje letnih programov.

C.3. PROGRAMI BODO IZBRANI V SKLADU 
Z MERILI ZA PODRO^JE HUMANITARNIH 
IN DRUGIH DRU[TEV.
ROK IZVEDBE:
sofinancirajo se programi, ki so se ali se 
bodo izvajali v letu 2007. 

PREDLO@ITEV PRIJAVE:
ponudniki morajo ponudbe oddati na 
po{ti kot priporo~eno po{iljko na naslov 
OB^INA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 
42, 2254 TRNOVSKA VAS  ali v sprejem-
ni pisarni Ob~ine Trnovska vas najkasne-
je v roku 30 dni po izvedenem razpisu.
Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti 
ozna~ena z imenom in naslovom ponud-
nika, v spodnjem levem kotu pa opre-
mljena s pripisom » NE ODPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS » 

ODPIRANJE PONUDB: 
Postopek javnega razpisa in odpiranje 
ponudb vodi 3-~lanska komisija, ki jo 
imenuje `upan ob~ine. Komisija je sestav-
ljena iz predstavnika ob~inske uprave in 
2 predstavnikov Odbora za negospodar-
stvo in javne slu`be dru`benih dejavnosti. 
Za postopek javnega razpisa in dode-
ljevanje sredstev se smiselno uporablja-
jo dolo~be postopka oddaje subvencij, 
posojil in dr`avnih pomo~i, dolo~ene 
v Pravilniku o postopkih za izvr{evanje 
prora~una RS (Uradni list RS, {t. 126/06, 
sprememba 66/07).
Pripravljen predlog razdelitve sredstev 
komisija predlo`i v obravnavo Odboru 
za negospodarstvo in javne slu`be dru-
`benih dejavnosti, ki na predlog poda 
svoje mnenje in ga posreduje Ob~inskemu 
svetu.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s 
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija 
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni pri-
javo dopolnijo. V primeru, da ponudnik 
prijave v danem roku ne dopolni, bo 
ponudba izlo~ena kot nepopolna

IZID RAZPISA:
O izidu razpisa bodo ponudniki obve{~-
eni v roku 45 dni od dneva odpiranja 
ponudb.

SKLENITEV POGODBE:
@upan z izbranimi izvajalci sklene 
pogodbe, ki med drugim opredeljujejo 
realizacijo programov in na~in nadzora 
nad porabo sredstev. Finan~na sredstva 
se nakazuje pogodbenim izvajalcem 
direktno.
Izvajalci programov morajo po opravlje-
nih nalogah oziroma v ~asovnih obdo-
bjih, ki so dolo~eni s Pogodbo o izvedbi 
programa predlo`iti dokazila o izpol-
njevanju obveznosti pod`upanu ob~ine in 
Ob~inskemu svetu. ^e izvajalci ne izpol-
njujejo obveznosti dolo~enih s pogodbo, 
se jim za ta del programa ukinejo finan~-
na sredstva.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno 
dokumentacijo na Ob~ini Trnovska vas 
vsak delovni dan med 8. in 14. uro, v 
torek med 8. in 16. uro ter v petek med 
8. in 12. uro. 

DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije v ~asu trajanja raz-
pisa dobite osebno ali na telefonski {tevil-
ki 02 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

Datum: 21. 8. 2007 
[tevilka: 011 1/2007-1JR
    

Ob~ina Trnovska vas

29.
Ob~ina Trnovska vas objavlja na podlagi 
Odloka o prora~unu ob~ine Trnovska vas 
(Uradni vestni ob~ine Trnovska vas, {t. 
03/2007) in na podlagi sprejetega Pra-
vilnika o priznanjih ob~ine Trnovska vas 
(Uradni vestnik Tednika, {t. 13/99)

RAZPIS
za zbiranje predlogov za prizna-

nja ob~ine Trnovska vas 

1.
Priznanja ob~ine Trnovska vas so:
- naziv ~astnega ob~ana,
- priznanje ob~ine Trnovska vas.

2.
Pogoji za dodelitev priznanj:
Naziv ~astni ob~an se lahko podelju-
je ob~anom in drugim dr`avljanom 
Republike Slovenije, kakor tudi dr`av-
ljanom drugih dr`av,  ki imajo posebne 
zasluge za napredek znanosti, umetnosti 
in kulture ter za druge izjemne dose`ke.
Priznanje ob~ine Trnovska vas je najvi{je 
ob~insko priznanje.
Podeli se posameznikom, delovnim skupi-
nam, podjetjem in drugim organizacijam 
in skupnostim za `ivljenjsko delo oziro-
ma za izjemne uspehe na posameznih 
podro~jih `ivljenja in dela, ki prispevajo 
k nadaljnjemu razvoju in ugledu ob~ine 
Trnovska vas.

3.
Postopek podeljevanja:
Predloge za podelitev priznanj ob~ine 
Trnovska vas lahko podajo: posamezniki, 
podjetja, zavodi, politi~ne in druge orga-
nizacije in skupnosti, dru{tva ter organi 
lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in 
obrazlo`eni.

4.
Komisija za priznanja bo predloge zbira-
la do 28. 09. 2007. 
Predlogi se oddajo na sede`u ob~ine 
Trnovska vas, Trnovska vas 42.

5.
Komisija bo zbrane predloge prou~ila, 
Ob~inski svet ob~ine Trnovska vas pa bo 
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sprejel sklep o podelitvi priznanj, ki bodo 
podeljena na ob~inskem prazniku ob~ine 
Trnovska vas.

Datum: 21.  08.  2007
[tevilka: 011/2007-1(priznanja)

Komisija za priznanja ob~ine Trnovska 
vas

30.
Ob~ina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 
2254 Trnovska vas, razpisuje na pod-
lagi 47. ^lena Uredbe o pridobivanju , 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim 
premo`enjem dr`ave in ob~in (Uradni list 
RS {t. 12/03 in 77/03 )

Javno zbiranje ponudb za proda-
jo nepremi~nin

PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE 
NEPREMI^NINE :

I. 
Stavbna parcela {t. 695/5 k.o. Trnovska 
vas v izmeri 803 m2 in stavbna parcela 
{t. 695/7 k.o. Trnovska vas, v izmeri 
819 m2.
Izhodi{~na cena 20 EUR /m2. 

II.
Nepremi~nina je prosta vseh bremen.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali 
fizi~ne osebe, ki morajo predlo`iti izpisek 
iz sodnega registra oziroma fizi~ne ose-
be potrdilo o dr`avljanstvu RS.

Ponudniki lahko predlo`ijo ponudbo za 
nepremi~nine  v celoti ali po delih.

Izhodi{~na cena ne vsebuje nobenih 
dav{~in.

Ponudniki za nakup nepremi~nine svoje 
pisne ponudbe v zaprti kuverti po{ljejo 
na naslov : OB^INA TRNOVSKA VAS, 
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas z 
oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA 
NAKUP NEPREMI^NIN«  DO 18.09.2007. 
Osebno prinesene ponudbe je potrebno 
do 18.09.2007  oddati v sprejemni pisar-
ni  Ob~ine Trnovska vas najkasneje do 
12.00 ure.   

Ponudba mora vsebovati :
- Potrdilo o pla~ani var{~ini, ki zna{a 10 

% izhodi{~ne vrednosti nepremi~nine, 
ki se prodaja in mora biti nakazana 
na transakcijski ra~un ob~ine Trnovska 
vas pri Banki Slovenije {t. 01385-
0100017997. 
Neuspelemu ponudniku se var{~ina 
vrne brezobrestno v osmih dneh po 
kon~anem postopku javnega zbiranja 

ponudb, uspelemu pa se pora~una 
pri pla~ilu nepremi~nine po sklenjeni 
pogodbi o prodaji. ^e uspeli ponudnik 
brez opravi~enega razloga odstopi od 
nakupa, var{~ina zapade v korist ob~-
ine Trnovska vas.

- Potrdilo o dr`avljanstvu za fizi~ne ose-
be oz. originalni izpisek iz sodnega 
registra za pravne osebe, za zasebne 
podjetnike priglasitev na dav~nem ura-
du. Dokazila ne smejo biti starej{a od 
30 dni.

- Vi{ina ponujene cene, ki ne sme biti 
ni`ja od izhodi{~ne vrednosti nepre-
mi~nine.

- Dokazila o finan~nem stanju ponudni-
ka: potrdilo poslovne banke, ki vodi 
ponudnikov transakcijski ra~un (v pri-
meru ve~ ra~unov mora ponudnik pred-
lo`iti za vsak ra~un posebej), da le-ta 
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran 
– dokumenti ne smejo biti starej{i od 
30 dni.

- Pisno izjavo, da se s pogoji javnega 
razpisa strinjajo.

Prispele ponudbe bo odprla in ocenila 
komisija, ki jo imenuje `upan ob~ine . 
Odpiranje ponudb bo  18. 09. 2007 ob 
16.00 uri  v prostorih ob~ine Trnovska 
vas 42 (sejna soba). 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Pri izbiri najugodnej{ega ponudnika bo 
komisija upo{tevala kot  kriterij vi{ino 
ponujene kupnine.. Najugodnej{i bo 
ponudnik z najvi{jo ponudbeno ceno.  
Z uspelim ponudnikom se sklene pro-
dajna pogodba najkasneje v 15 dneh 
po kon~anem postopku javnega zbiranja 
ponudb.
Pla~ilo nepremi~nine se opravi najkas-
neje v roku 8 dni po podpisu prodajne 
pogodbe. V kolikor uspeli ponudnik v 
dogovorjenem roku kupnine ne pla~a, se 
mu obra~unajo zakonite zamudne obresti 
ali pa se pogodba razveljavi. V primeru 
razveljavitve pogodbe se pla~ana var{~-
ina ne vra~a.
Nepremi~nine so naprodaj po sistemu  
»videno-kupljeno«.  Kupec kupuje nepre-
mi~nino v stanju, kakr{no je in ne more 
uveljaviti ve~jih pravic, kot jih je imel 
lastnik.
Davek na promet nepremi~nin pla~a pro-
dajalec, stro{ke notarske overitve pogod-
be, vknji`ba lastninske pravice in cenit-
ve ter morebitne druge stro{ke oziroma 
dajatve pla~a kupec.
Vsaka od pogodbenih strank lah-
ko predlaga vpis v zemlji{ko knjigo. 
Zemlji{koknji`ni prenos se opravi po 
pla~ilu celotne kupnine. 
Obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najugodne-
j{e pogoje, je izklju~ena.
   
Vse informacije o nepremi~ninah in ter-
minih ogleda lahko ponudniki dobijo na 

tel. 02 757 95 11, 041 394-817 Irena 
Poli~.

Ob~ina Trnovska vas

31.
Na podlagi 31. ~lena Zakona o vrtcih 
– uradno pre~i{~eno besedilo (ZVrt-UPB2) 
(Ur.list RS {t. 100/2005) in na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
slu`bo  (Ur.list RS [T. 97/03, 77/05, 
120/05) ter na podlagi 7. ~lena Statuta 
ob~ine Trnovska vas (Ur. Vestnik ob~ine 
Trnovska vas {t. 5/07) je ob~inski svet 
ob~ine Trnovska vas na svoji 9. redni seji, 
dne 21.08.2007 sprejel 

SKLEP
o dolo~itvi cene vzgojno – var-

stvenega programa v vrtcu ob~-
ine Trnovska vas

I.
Cena  vzgojno – varstvenega programa v 
vrtcu  ob~ine Trnovska vas zna{a :
- cena programa  v rednem oddelku vrt-

ca za otroke, ki imajo stalno bivali{~e 
v ob~ini Trnovska vas zna{a 307,73 
EUR (materialne stro{ke za otroke iz 
ob~ine Trnovska vas, pokriva ob~ina 
Trnovska vas)

- cena programa  v rednem oddelku za 
otroke, ki nimajo stalnega bivali{~a 
v ob~ini Trnovska vas zna{a 339,58 
EUR . 

     

II.
V  primeru napovedane odsotnosti otroka 
se od{tejejo stro{ki prehrane otroka na 
dan v vi{ini 2,55 eur/dan.

III.
Cena programa se uporablja za izra~un 
pla~ila star{ev za otroka z veljavnostjo 
od 1.9.2007 dalje  in je narejen za 2 
oddelka vrtca .Vi{ina pla~ila star{ev se 
dolo~i na podlagi Pravilnika o pla~ilih 
star{ev za programe v vrtcih.
S sprejemom tega sklepa se razvelja-
vi sklep {t. 032 0/2006-2(4) sprejet 
24.08.2006.

Trnovska vas, 21. 08. 2007
[tevilka: 032 0/9-4/2007-2s  
     

Alojz Benko, dipl.upr.org., 
`upan Ob~ine Trnovska vas 

32.
Na podlagi 7. ~lena Statuta Ob~ine 
Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika {t. 
5/07), Uredbe o oblikovanju cen komu-
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nalnih storitev ter vloge Komunalnega 
podjetja Ptuju d.d., Puhova ul. 10, Ptuj je 
Ob~inski svet ob~ine Trnovska vas na 9. 
redni seji, dne 21. 9. 2007 sprejel 

SOGLASJE
k spremembi cene proizvodnje 

in distribucije cene vode v ob~ini 
Trnovska vas

Ob~inski svet Ob~ine Trnovska vas daje 
Komunalnemu podjetju d.d. s sede`em 
Puhova ul. 10, Ptuj, soglasje k ceni pro-
izvodnje in distribucije vode po vrstah 
uporabnikov v vi{ini:

- od 1. september 2007:  za 6,2 %.

Cene vode s 1. 9. 2007 zna{ajo:
- gospodinjstva: 0,5547 EUR/m³,
- gospodarstvo:  0,8229 EUR/m³,
- negospodarstvo: 0,7804 EUR/m³.

[tevilka : 032 0/9-1/2007-1s
Datum : 21. 8. 2007

Alojz Benko, dipl.upr.org., 
`upan Ob~ine Trnovska vas

33.
Na podlagi 9. in 10. ~lena Odloka o 
izdajateljstvu javnega glasila »Trnovski 
zvon«  (Uradni list RS, {t. 18/94) je Ob~-
inski svet Ob~ine Trnovska vas na svoji 9. 
redni seji dne 21. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o razre{itvi odgovorne uredni-
ce glasila »Trnovski zvon in ~la-
na uredni{kega odbora glasila 

»Trnovski zvon«

V uredni{kem odboru glasila »Trnovski 
zvon«  se razre{ita:
1. odgovorna urednice »Trnovskega zvo-

na« Romana Breznik, Bi{ 36/a, 2254 
Trnovska vas,

2. ~lan uredni{kega odbora glasila 
»Trnovski zvon«  Matja` Kramberger, 
Bi{ 44, 2254 Trnovska vas.

Trnovska vas, 21. 8. 2007 
[tevilka: 032 0/9-6/2007-4s

Alojz BENKO, dipl.upr.org., 
`upan Ob~ine Trnovska vas:

34.
Na podlagi 28. ~lena Statuta Ob~i-
ne Trnovska vas (Uradni vestnik Ob~-
ine Trnovska vas, {t. 5/07) ter 67. 
~lena Poslovnika ob~inskega sveta Ob~-
ine Trnovska vas (Uradni vestnik Ob~ine 
Trnovska vas, {t. 5/07) je Ob~inski svet 

Ob~ine Trnovska vas na svoji 9. redni seji 
dne 21. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o razre{itvi ~lana Odbora za 

negospodarstvo in  javne slu`be 
dru`benih dejavnosti

V Odboru za negospodarstvo in javne 
slu`be dru`benih dejavnosti se razre{i 
~lan:

- Matja` Kramberger, 
Bi{ 44, 2254 Trnovska vas.

Trnovska vas, 21. 8. 2007 
[tevilka: 032 0/9-6/2007-5s

Alojz BENKO, dipl.upr.org., 
`upan Ob~ine Trnovska vas

35.
Na podlagi 23. ~lena Statuta Ob~ine 
Trnovska vas (Uradni vestnik Ob~ine 
Trnovska vas, {t. 5/07) ter 60. in 66. 
~lena Poslovnika ob~inskega sveta Ob~-
ine Trnovska vas (Uradni vestnik Ob~ine 
Trnovska vas, {t. 5/07) je Ob~inski svet 
Ob~ine Trnovska vas na svoji 9. redni seji 
dne 21. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za prizna-
nja in pripravo ob~inskega praz-

nika Ob~ine Trnovska vas

V Komisijo za priznanje in pripravo ob~-
inskega praznika Ob~ine Trnovska vas se 
imenujejo:

^lani:
Mitja Su{nik, 

Bi{ 39/a, Trnovska vas,
Jo`ef Pihler, 

Trnovska vas 15, Trnovska vas,
Franc Ta{ner, 

Lo~i~ 14, Trnovska vas,
Andrej Murko, 

Trnovski vrh 26/a, Trnovska vas.
  
Mandatna doba Komisija za priznanje 
in pripravo ob~inskega praznika Ob~ine 
Trnovska vas traja {tiri leta.

Trnovska vas, 21. 8. 2007 
[tevilka: 032 0/9-7/2007-6s

Alojz BENKO, dipl.upr.org., 
`upan Ob~ine Trnovska vas

36.
Na podlagi 16. in 24. ~lena Statuta ob~-
ine Trnovska vas (Uradni vestnik ob~ine 

Trnovska vas {t. 5/2007) objavlja komisi-
ja za mandatna vpra{anja volitve in ime-
novanja ob~ine Trnovska vas naslednje 

OBVESTILO 
     
Posameznike, va{ke odbore, politi~ne 
stranke, dru{tva  in druge organizacije 
pozivamo, da podajo predloge za evi-
dentiranje kandidatov v delovna telesa  
ob~inskega sveta ob~ine Trnovska vas in 
sicer za:

- ~lana odbora za negospodarstvo in 
javne slu`be dru`benih dejavnosti

- ~lane sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu

- glavnega in odgovornega urednika 
~asopisa TRNOVSKI  ZVON

- ~lana uredni{kega odbora glasila 
TRNOVSKI ZVON 

Za kandidate, ki bodo predlagani je 
potrebno prilo`iti soglasje kandidata, da 
se s predlagano kandidaturo strinja. 

Izmed predlaganih kandidatov bo komi-
sija za mandatna vpra{anja volitve in 
imenovanje izoblikovala predlog za ime-
novanje in ga posredovala ob~inskemu 
svetu ob~ine Trnovska vas v potrditev.

Predlogi se zbirajo do 20.09.2007.

[ifra zadeve: 032 5/2007-1
Datum: 2007-08-23

Jakop Manfred, uni.dipl.in`.agr., pred-
sednik komisije za mandatna vpra{anja 

volitve in imenovanja


