
 

Številka: 01111-1/2015-1 
Šempeter pri Gorici, 15. 4. 2015  
 
Na podlagi 15. člena Odloka o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 60/2010, 
35/2011) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šempeter-Vrtojba 
objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ  
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2015 

 

Občina Šempeter-Vrtojba vabi občane z bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba ter pravne 
osebe s sedežem na območju Občine Šempeter-Vrtojba, da predložijo pobude za podelitev 
priznanj Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2015. 
 

Občina Šempeter-Vrtojba podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, skupinam 
posameznikov ali pravnim osebam (podjetjem, zavodom, društvom), združenjem in drugim 
organizacijam za dosežke na različnih področjih dela oziroma delovanja s ciljem boljšega, 
kvalitetnejšega življenja občank in občanov, za dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled 
občine ter širše družbene skupnosti kot tudi za podobo krajev. Priznanja se podeljujejo tudi 
za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. 
Priznanja se podeljujejo ne glede na občino njihovega stalnega bivališča ali sedeža, kjer živijo 
ali delujejo prejemniki priznanj. Priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko 
podeljujejo tudi posmrtno.  
 

Postopek, vrsta, oblika priznanj, način in pogoji podeljevanja priznanj so določeni v Odloku o 
priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 60/2010, 35/2011). 

 
 

Občina Šempeter-Vrtojba razpisuje naslednja priznanja: 
 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 

Naziv častnega občana Občine Šempeter-Vrtojba je najvišje priznanje Občine Šempeter-
Vrtojba. 
Priznanje se podeljuje izjemoma, za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: 
vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s 
poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega 
življenja, ki imajo trajni pomen.  
 

2. ZLATO PRIZNANJE, SREBRNO PRIZNANJE, BRONASTO PRIZNANJE IN NAGRADA OBČINE 
ŠEMPETER-VRTOJBA 
  Zlato priznanje se podeli za življenjsko delo, za izkazano posebno požrtvovalnost, 
nesebičnost in pogum, za pomembne obletnice, za vrhunske uspehe in vidne dosežke, ki so 
pomembni za razvoj in ugled ter prepoznavnost Občine Šempeter - Vrtojba.  
  Srebrno priznanje se podeli za več odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, 
pomembnih za razvoj in ugled ter prepoznavnost Občine Šempeter - Vrtojba.  
  Bronasto priznanje se podeli za odmevne uspehe v zadnjem obdobju – kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo.  
 

Občinski svet lahko v posameznem letu podeli največ eno zlato, eno srebrno in eno bronasto 
priznanje Občine Šempeter-Vrtojba. 
Priznanje sestoji iz ustrezne listine in denarne nagrade. Ob izročitvi zlatega, srebrnega in 
bronastega priznanja prejmejo nagrajenci denarno nagrado. Osnova za izračun nagrade je 



 

povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za preteklo leto, v razmerju med 
plaketami 2,5:1,5:1 za zlato, srebrno ali bronasto priznanje. 
 
3. DIPLOMA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 

Diplomo Občine Šempeter-Vrtojba se podeli za uspešno delo in vrhunske uspehe in dosežke 
na gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, literarnem in znanstvenem 
področju, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem področju, za inovatorstvo, za 
delovanje na področju sociale in zaposlovanja, zdravstva, za delo v društvih ali na katerem 
drugem področju, ki je pomembno za razvoj in promocijo Občine Šempeter-Vrtojba.  
 

Občinski svet lahko v posameznem letu podeli največ tri diplome. 
 

Pobuda za podelitev priznanja Občine Šempeter-Vrtojba mora vsebovati: 
  podatki o kandidatu: (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru 
fizične osebe, naslov, telefon, ter v primeru pravne osebe, še kontaktno osebo);  
  podatke o pobudniku: (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v 
primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo);  
  pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje 
za uporabo osebnih podatkov, v kolikor je to mogoče;  
  vrsto priznanja;  
  pisno utemeljitev pobude ter  
  morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.  
 

Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, bo komisija pozvala kandidata, da poda 
soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo 
osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne bo podal soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje 
obravnave.  
 
Pobuda za podelitev priznanja se predloži na priloženem standardnem obrazcu, ki je 
dostopen tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si (rubrika: Razpisi, pozivi, 
naznanila) in v glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba. 
 
Rok za oddajo pobud je do vključno 15. 5. 2015.  
  
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta.  
Upoštevali bomo samo popolne pobude, ki bodo oddane v razpisnem roku na naslov: 
Občina Šempeter-Vrtojba, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg 
Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom »POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE ŠEMPETER–VRTOJBA V LETU 2015« s pripisom »NE ODPIRAJ!«. 

 
 
            Predsednica  
Komisije za mandatna vprašanja,  
            volitve in imenovanja: 
          Monika Gorjan Zavadlav  

 
Priloga:  
- standardi obrazec,  
- izjava 



 

PRILOGA 1 

POBUDA ZA PODELITEV OBČINSKEGA PRIZNANJA 
 – standardni obrazec 

 
PREDLAGATELJ : 
- ime in priimek oziroma naziv pravne osebe: _____________________________________  
- naslov : _________________________________________________________________ 
- telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktna oseba: _______________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
PREDLAGANI : 
- ime in priimek oziroma naziv pravne osebe : _____________________________________ 
- rojstni datum v primeru fizične osebe : _________________________________________ 
- naslov : _________________________________________________________________ 
- telefon, ter v primeru pravne osebe, še kontaktna oseba: ____________________________ 
 
 

VRSTA PRIZNANJA*  
  častni občan  
 zlato priznanje  
 srebrno priznanje  
 bronasto priznanje  
 diploma 
 (*Priznanja za isti dosežek se po odloku izključujejo.) 
 
OBRAZLOŽITEV  

- Utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo 
podpirajo: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

- Kratka biografija in zasluge za katere je predlagan: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
V _______________ dne _______________ 
 
                                                            Podpis predlagatelja in žig (v primeru pravne osebe): 
                                                                    ____________________________ 



 

PRILOGA 2 
 

 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
 
 
Spodaj podpisan/a, _________________________, rojen/a ___________________________,  
 
stanujoč/a na naslovu: _________________________________________________________,  
 
telefon ali GSM: ____________________, e-pošta:___________________________________, 
 
soglašam s kandidaturo za ______________________________________________________. 
 
in v primeru, da je kandidat/ka fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov. 
 
 
 
V _______________________, dne ______________ 
 

___________________________ 
(lastnoročni podpis) 

 
 
 
 
 
 
 


