Občinski list
(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 4/08)

OBČINA
RENČE – VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

6. marec 2008
OBČINA RENČE-VOGRSKO

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave, št. 3/2008) in 39.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Ur. l. RS, št. 7/2007) Občina Renče-Vogrsko,
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je podelitev treh plaket Občine Renče-Vogrsko posameznikom ali
skupinam.
2. POGOJI IN KRITERIJI ZA PRIJAVO
2.1 Splošni pogoji
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala le predloge, ki:
- bodo vloženi v roku, določenem v tem razpisu,
- bodo skladno z 9. členom Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko vsebovali vse
predpisane podatke in priloge.
2.2 Upravičenci za vložitev pobud in predlogov za podelitev plaket
Pobude in predloge za podelitev Plaket Občine Renče-Vogrsko lahko podajo posamezniki,
društva, zavodi, družbe, skupnosti, politične in druge organizacije in ožji deli lokalne
skupnosti.
2.3 Vrste in kriteriji za podelitev plaket
Posameznikom in skupinam se podeli naslednje vrste plaket:
- Plaketo za večletne izjemne uspehe oz. vrhunske dosežke na posameznih področjih
družbenih dejavnosti (kultura, šport, humanistične dejavnosti, izobraževanje,…),
- Plaketo za večletne izjemne uspehe na področju gospodarstva,
- Plaketo za druge posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti
Občine Renče-Vogrsko.
Komisija bo predloge za podelitev priznanj pripravila na podlagi upoštevanja predvsem
naslednjih kriterijev:
- presoja vidnih in dokazljivih izjemnih uspehov in dosežkov posameznikov ali skupin
na različnih navedenih področjih (priloge z mnenji o delu in uspehih oz. dokazila o
vrhunskih dosežkih),
- prednost pri oblikovanju predlogov za podelitev priznanj bodo imeli kandidati, pri
katerih bo utemeljeno večletno oz. daljše obdobje delovanja in doseganja izjemnih
rezultatov in dosežkov,
- prednost pri oblikovanju predlogov za podelitev priznanj bodo imeli kandidati, pri
katerih bo utemeljeno, da so hkrati tudi pomembno prispevali k ugledu, razvoju in
prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko.
2.4 Podatki in priloge, ki jih mora skladno z 9. členom Odloka o priznanjih Občine
Renče-Vogrsko vsebovati Predlog za podelitev Plakete Občine Renče-Vogrsko
Predlog za podelitev Plakete Občine Renče-Vogrsko mora vsebovati:
- splošne podatke o predlogu (predpisan razpisni obrazec št. 1 in 2),

-

predstavitvene podatke o kandidatu (predpisan razpisni obrazec št. 1 in 2),
navedbo vrste priznanja, za katerega je kandidat predlagan, (predpisan razpisni
obrazec št. 1 in 2),
utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je
bila predlagana podelitev priznanja,
dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.

3. IZBOR PREDLOGOV ZA PODELITEV PLAKET
Pravočasno vložene predloge za podelitev plaket bo obravnavala in izbirala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija bo v skladu s kriteriji 2.3. točke tega
razpisa oblikovala predloge za podelitev plaket, o katerih bo odločil Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko s sklepom.
4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Pobude in predloge za podelitev Plaket Občine Renče-Vogrsko je potrebno vložiti na
predpisanem obrazcu "Predlog za podelitev Plakete Občine Renče-Vogrsko« in ji priložiti
naslednje obvezne priloge:
- utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je
bila predlagana podelitev priznanja,
- fotokopije dokumentov, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
- na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: http://www.obcina.rence-vogrsko.si,
- v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v
poslovnem času Občine.
5. ROK ZA VLOŽITEV PREDLOGOV IN POBUD
Predlogi in pobude za podelitev plakete morajo biti oddane:
- ali osebno v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 7. aprila
2008 do 12. ure
- ali pa po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga, najkasneje do vključno 7. aprila 2008.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo vloženi po izteku razpisnega roka.
6. VLOŽITEV PREDLOGOV IN POBUD
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na obeh predpisanih razpisnih obrazcih z
vsemi obveznimi prilogami.
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
- v zgornjem levem kotu naziv in naslov predlagatelja,
- v spodnjem levem kotu besedilo »Predlog za podelitev Plakete Občine RenčeVogrsko – ne odpiraj«,
- na desni strani naslov Občine.
Komisija ne bo obravnavala nepravilno opremljenih kuvert.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
7. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA
Sklep Občinskega sveta o prejemnikih plaket bo objavljen na krajevno običajen način v
glasilu Občine Renče-Vogrsko.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v času uradnih ur pri Vladimiri Gal na
telefonu št. 05 338 45 04 ali 05 338 45 00 oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rencevogrsko.si.
Številka: 03001-3/2008-1
Bukovica, 6. marec 2008

ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

