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Na podlagi 16. člena Odloka o priznanjih občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja štev. 7/98, 21/05) , objavlja 
Komisija za odlikovanja in priznanja pri Občinskem svetu 
Občine Hrastnik 

J A V N I     R A Z P I S  

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV 

OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2007

S podelitvijo občinskih priznanj in nagrad želi Občinski 
svet občine Hrastnik tudi v letu 2007 izročiti priznanja 
najuspešnejšim in najzaslužnejšim posameznikom in 
civilnim ter pravnim osebam za izredna prizadevanja 
in uspehe na posameznih področjih  človekove 
ustvarjalnosti.

Naziv “ČASTNI OBČAN” Občine Hrastnik se podeljuje 
posameznikom za posebno pomembna dejanja delo 
in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju Občine Hrastnik v državi ali na 
mednarodnem področju.

Častni občan prejme posebno umetniško izdelano 
listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje 
podeljeno ter  denarno nagrado  v višini treh povprečnih 
neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

ZLATO PRIZNANJE OBČINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom in drugim pravnim osebam za izredno življenjsko 
delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni 
za razvoj in ugled Občine Hrastnik.

Zlato priznanje občine obsega umetniško oblikovano 
listino s podobo grba v sredini ter denarno nagrado 
v višini dveh in pol povprečnih neto plač v Republiki 
Sloveniji v preteklem letu.

SREBRNO PRIZNANJE OBČINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim in 
društvom in drugim pravnim osebam za zelo pomembne 
dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo. 

Srebrno priznanje občine obsega umetniško oblikovano 
listino s podobo grba v sredini ter denarno nagrado v 
višini dveh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v 
preteklem letu. 

BRONASTO PRIZNANJE OBČINE se podeljuje 
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, 
društvom ali drugim pravnim osebam za enkratne 

uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo.

Bronasto priznanje obsega umetniško oblikovano listino 
s podobo grba občine v sredini in denarno nagrado v 
višini ene povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v 
preteklem letu.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, 
skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne 
skupnosti, družbe, zavodi, društva in druge pravne 
osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za 
podelitev priznanja ali nagrade.

Predlog za podelitev mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju,
- osebne podatke o kandidatu (datum rojstva, izobrazba, 

bivališče, zaposlitev),
- navedbo, za katero priznanje oz. nagrado se kandidat 

predlaga,
- opis kandidatovega dela, s katerim predlagatelj 

utemeljuje njegovo predlaganje,
- druge podatke in dokumente, ki so po mnenju 

predlagatelja pomembni za utemeljitev predložene 
kandidature.

Predloge morate dostaviti najkasneje do 16.4.2007 
in sicer na naslov: OBČINA HRASTNIK, Komisija za 
odlikovanja in priznanja, Pot Vitka Pavliča 5.

Številka: 032-10/2007
Datum: 21.03.2007

PREDSEDNIK KOMISIJE
Franjo KRSNIK l.r.
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Na podlagi Odloka o proračunu občine Trbovlje za leto 
2007 (UVZ št. 3/07) objavlja Občina Trbovlje

Javni razpis 

za dodelitev nepovratnih sredstev gospodinjstvom 

za obnovo in izolacijo fasad, izolacijo podstrešij in 

kleti ter zamenjavo oken

1.

Predmet razpisa, pogoji in merila: Namen dodelitve 
nepovratnih sredstev je obnova in toplotna izolacija fasad 
stanovanjskih objektov, podstrešij in kleti ter vgradnja 
energetsko učinkovitih oken.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:
• Gospodinjstva z območja občine Trbovlje
• Gospodinjstva iz drugih občin RS, ki investirajo 

v ukrep, ki je predmet razpisa na stanovanju ali 
stanovanjski hiši na območju občine Trbovlje in bodo 
pridobili status stalnega prebivališča v naši občini.

• Upravniki večstanovanjskih objektov v imenu etažnih 
lastnikov in najemnikov večstanovanjskih objektov z 
območja Občine Trbovlje za toplotne izolacije fasad, 
podstrešij in kleti;

Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja fizična oseba, 
ki je lastnik , solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše 
in investira v ukrep, ki je predmet razpisa. Vsak prosilec 
lahko za posamezen ukrep pridobi nepovratna sredstva 
samo enkrat.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je 
popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno vlogo 
mora biti razvidno, da je ukrep izveden ustrezno razpisanim 
kriterijem in merilom ter da je vloga pripravljena v skladu 
z Navodili za pripravo vloge. 

Sredstva se bodo dodeljevala v primerih, kjer uporabljeni 
izdelki izpolnjujejo naslednje kriterije in merila:
• toplotna prehodnost izolirane stene je manjša od 0,6 

W/m2 K (III. klimatska cona)
• toplotna prehodnost stekel je enaka ali manjša od 1,1 

W/m2 K ,
• toplotna prehodnost oken (okvir in steklo) je enaka ali 

manjša od 1,4W/m2 K,
• okna ustrezajo zahtevam razreda C za prepustnost 

zraka in vodotesnost po SIST 1018;

Za določitev višine nepovratnih sredstev bodo upoštevani 
naslednji kriteriji in merila:
• izvedba izolacijske fasade do 8 EUR/m2  , vendar 

največ 800 EUR,
• Izvedba izolacije podstrešja, kleti do 3 EUR/m2  , 

vendar največ 180 EUR,
• vgradnja oken pri novogradnji, do 13 EUR/m2 

vgrajenih oken, vendar največ 195 EUR,
• zamenjava oken, do 25 EUR/m2 vgrajenih oken, 

vendar največ 375 EUR.
• V primeru, da bo višina vseh zaprošenih  sredstev 

presegala  razpisano, bo višina odobrenih sredstev 
vsem prosilcem sorazmerno znižana.

• V primeru, da bo višina vseh zaprošenih sredstev 
manjša od razpisane, bo višina odobrenih sredstev 
vsem prosilcem sorazmerno zvišana.

2.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev predvidena 
v proračunski postavki “Prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost - Nepovratna sredstva 
za obnovo in izolacijo fasad, zamenjava oken” je v letu 
2007 – 47.989,00 EUR.

3.

Predvideno obdobje porabe nepovratnih sredstev: do 
konca leta 2007.

4.

Rok za predložitev vlog: 31.05.2007

5.

Prosilec pošlje posamično vlogo v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 
Pod naslovom mora biti jasno označen pripis “ Vloga za 
nepovratna sredstva za gospodinjstva”.

6.

Odpiranje in obdelavo vseh vlog bo  izvedla za ta javni 
razpis imenovana posebna občinska komisija do 
20.06.2007.

7.

Prosilci bodo o rezultatu obveščeni do 10.07.2007.
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net

8.

Vloge in navodila za pripravo vloge za dodelitev 
nepovratnih sredstev lahko prosilci dobijo:
• na oglasnih panojih Občine Trbovlje , Mestni trg 4;
• na spletni strani Občine Trbovlje  

http://www.trbovlje.si.

9.

Dodatne informacije: Oddelek za okolje in prostor občine 
Trbovlje, g. Jože MEDVED, tel. 56 34 870.

ŽUPAN
OBČINE TRBOVLJE
Bogdan BAROVIČ


