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Uradni vestnik
Občine Trnovska vas
Datum: 2. september 2015 Leto XV, številka 5/2015

V S E B I N A :
1. JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE TRNOVSKA VAS V LETU 2014

2. SKLEP
o imenovanju Komisije za podelitev priznanj Občine 
Trnovska vas

1.
Občina Trnovska vas objavlja na podlagi 13. člena Odloka o pri-
znanjih Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska 
vas, št. 6/2012)     

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČI-

NE TRNOVSKA VAS V LETU 2014

Občina Trnovska vas v skladu s 13. členom Odloka o priznanjih 
Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 
6/2012) objavlja javni razpis za zbiranje pobud za podelitev 
priznanj Občine Trnovska vas v letu 2015, in sicer za podelitev 
naslednjih priznanj:
1. naziv »Častni občan« Občine Trnovska vas,
2. zlati grb Občine Trnovska vas,
3. srebrni grb Občine Trnovska vas,
4. bronasti grb Občine Trnovska vas in
5. zahvala Občine Trnovska vas.

1. Naziv Častnega občana je najvišje priznanje občine in se 
podeljuje posameznikom za njihov izjemen prispevek na po-
dročju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali 
humanitarnih dejavnosti, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled 
ali promocijo Občine Trnovska vas. Priznanje naziva Častnega 
občana se podeli s posebno listino, s katero se poleg naziva po-
delijo tudi častne pravice. Častne pravice so: vabljenje in prost 
vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki jih organizira ali 
pri organizaciji sodeluje Občina Trnovska vas, prost vstop na 
prireditve, ki jih organizirajo kulturne ustanove v občini, brez-
plačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji 
sodeluje Občina Trnovska vas ali kulturne ustanove v Občini 
Trnovska vas. 
2. Zlati grb Občine Trnovska vas je priznanje, ki se podeljuje 
za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, 
ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Trnovska vas ter za 
izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje.
3. Srebrni grb Občine Trnovska vas se podeljuje za zelo po-
membne enkratne dosežke v zadnjem obdobju.
4. Bronasti grb Občine Trnovska vas se podeljuje za enkratne 
uspehe v zadnjem obdobju in kot v spodbudo za nadaljnje 
ustvarjalno delo.
5. Zahvala Občine Trnovska vas se podeljuje za večletno pro-
stovoljno delo ali dosežke na področju društvenih dejavnosti.

VLAGATELJI POBUD
Pobude za podelitev priznanj Občine Trnovska vas podajo po-
samezniki in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma se-
dežem v Občini Trnovska vas. Pravico dajati pobude imajo tudi 
politične stranke in državni organi.

POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO POBUD
Predlagani kandidati so lahko posamezniki ali pravne osebe, 
razen v primeru oddaje pobude za priznanje naziva »Častni ob-
čan«, ki se lahko podeli samo posameznikom.

Pobuda se odda samo na predpisanem obrazcu, ki je priloga 
tega javnega razpisa in mora vsebovati:
– podatke o pobudniku (ime in priimek ter naslov oz. naziv 
pravne osebe, telefon, v primeru pravne osebe še kontaktna 
oseba),
– podatke o kandidatu (ime in priimek ter naslov oz. naziv 
pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, telefon, v 
primeru pravne osebe še kontaktna oseba),
– navedbo vrste priznanja in
– utemeljitev pobude.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pobudniki dvi-
gnejo na Občini Trnovska vas v času uradnih ur v sprejemni pi-
sarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani 
Občine Trnovska vas.

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani pobudniki oddajo pobude v pisni obliki na 
predpisanem obrazcu, osebno ali po pošti, najkasneje do 21. 9. 
2015, do 12.00 ure, v zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS – PRIZNANJA 2015«, na naslov: Občina Trno-
vska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge - pobude, 
poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega 
roka. 

OBRAVNAVA POBUD IN ROK, V KATEREM BODO POBU-
DNIKI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Pravočasno prispele in popolne pobude bo obravnavala Komi-
sija občinskega sveta za občinska priznanja in podala predlog 
za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo posredovala 
v obravnavo in odločanje občinskemu svetu, ki bo s sklepom 
odločil o podelitvi priznanj.
Nepravočasne pobude in pobude, ki ne ustrezajo razpisnim 
pogojem, komisija zavrže. 
Pobudnike, katerih oddane pobude bodo glede predlagane na-
vedbe vrste in/ali utemeljitve priznanja neutemeljene, bo ko-
misija pisno pozvala k dopolnitvi pobude. Rok za dopolnitev 
je 8 dni. Če pobudnik vloge v tem roku ne dopolni, komisija 
le-to s sklepom zavrže.
Pobudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v 
roku 30 dni od poteka roka za oddajo pobud.
Pobudnik, katerega pobuda je bila odobrena, mora občini naj-
kasneje do 5. 10. 2015 dostaviti pisno soglasje kandidata k spre-
jemu priznanja. 
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Odpiranje pobud ni javno.

PODELJEVANJE PRIZNANJ
Priznanja bo podeljeval župan na osrednji proslavi ob občin-
skem prazniku Občine Trnovska vas, v soboto, 17. oktobra 
2015.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali 
na telefonski številki 02 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

Datum: 2. 9. 2015
Številka: 012 2/2015-1
	 	 	 	 	 	 	 	

župan	Alojz	BENKO
OBČINA	TRNOVSKA	VAS

2.
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni ve-
stnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) ter 60. in 66. člena Poslov-
nika občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik 
Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trno-
vska vas na svoji 7.  redni seji dne 1. 9. 2015 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za podelitev priznanj Občine 

Trnovska vas

V Komisijo za podelitev priznanj Občine Trnovska vas se ime-
nujejo:
- Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas,
- Alojz Fekonja, Trnovska vas 44 a,  2254 Trnovska vas,
- Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas.  
 .  
Mandatna doba Komisija za podelitev priznanj Občine Trno-
vska vas traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine Tr-
novska vas.

Datum:  1. 9. 2015
Številka: 032 0/7-6/2015-6s

Župan	Občine	Trnovska	vas:
Alojz	BENKO,	dipl.upr.org.
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