
OBČINA SLOVENSKE KONJiCE

RAZ_PIS
o PODELITVI PRIZNANJ OBCINE SLOVENSKE KONJICE

ZA LETO 2018

V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
88/11) zbira Občina Slovenske Konjice pobude in predloge za podelitev naslednjih priznanj
občine v letu 2018:

Zlati konjiški grb,
Srebrni konjiški grb,
Bronasti konjiški grb,
Nagrada občine.

953539

Priznanja se lahko podelijo posameznikom in pravnim osebam.

Zlati konjiški grb se podeli za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Slovenske Konjice,

Srebrni konjiški grb se podeli za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem
obdobju, pomembnih za razvoj Občine Slovenske Konjice.

Bronasti konjiški grb se podeli za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeli se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost,
hrabrost in človekoljubnostob izjemnih dogodkih.

Podeli se lahko največ en zlat, en srebrn in en bronast grb.
Nagrada občine je denarna in se določi v višini ene povprečne bruto plače v RS po zadnjih
znanih podatkih. Praviloma se podeli največ ena nagrada občine. Prejemniki nagrade občine
ne morejo biti občani in gospodarske družbe.

Priznanja bodo podeljena na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju
občinskega praznika.

Pobude za podelitev priznanj Občine Slovenske Konjice lahko dajo občani in pravne osebe s
stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Slovenske Konjice in občinske organizacije
političnih strank, ki delujejo na območju Občine Slovenske Konjice.

Pobuda mora vsebovati:
- podatke 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,
- pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba,

soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikorje to mogoče,
- podatke o pobudniku; ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v

primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
— vrsto priznanja,
- utemeljitev pobude.
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo.
Pobudnik za priznanje ne more predlagati samega sebe ali svojega družinskega člana.



Predloge pošljite na naslov Občina Slovenske Konjice, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter administrativne zadeve Občinskega sveta Občine Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, najkasneje do 4. 5. 2018 do 12. ure z oznako
»podelitev priznanj«.

Slovenske Konjice, 29. marec 2018

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter
administrativne zadeve

Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice


