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Številka 11/2017
POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ

VSEBINA
19. JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2017
19.
Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih Občine Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž
št. 6/2011) komisija objavlja
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SVETI TOMAŽ
ZA LETO 2017
1. Naziv častni občan Občine Sveti Tomaž se podeli občanom Občine Sveti Tomaž, drugim
državljanom Republike Slovenije in državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek
gospodarstva, znanosti in umetnosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja ter za druge izjemne
dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Sveti Tomaž v državi ali na
mednarodnem področju.
2. Plaketa se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, ki dosežejo izredne
uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Na svečanosti se podeli največ ena plaketa.
3. Priznanje Občine Sveti Tomaž se podeli občanom, podjetjem, zavodom, društvom in sicer za
večletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in so s tem prispevali k razvoju in ugledu občine.
Priznanje se podeli tudi posameznikom ali skupinam za požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob
izrednih dogodkih.
Na svečanosti se podelijo največ tri priznanja občine.
Predlagatelji:
Pobude za podelitev lahko dajo posamezniki, družbe, zavodi, društva in druge pravne osebe.
Pobude morajo biti pisne ter argumentirane in obrazložene.
Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
-podatke o predlagatelju - ime in priimek ali naziv pobudnika
-podatke o kandidatu in vrsto predlaganega priznanja - ime in priimek ali naziv predlaganega
prejemnika in njegove osnovne osebne podatke
-utemeljitev priznanja oz. predloga v skladu z razpisom
-dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
Obrazložitev mora biti jasna in konkretna s poudarkom na posebnih zaslugah zaradi katerih se podaja
predlog za priznanja.
Pisne predloge pošljite na objavljenem obrazcu najkasneje do 15. maja 2017 na naslov: Občina Sveti
Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
Obrazec je dosegljiv na spletni strani občine http://www.sv-tomaz.si/, pod rubriko Javni razpisi.
Zainteresirani pa ga lahko prevzamejo vsak delovni dan tudi v prostorih Občine Sveti Tomaž. Dodatne
informacije o razpisu po tel.:02/7416-600 pri Zinki Hartman.
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Komisija bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo podani v razpisnem roku in v skladu z razpisnimi
pogoji.
Neutemeljenih in prepozno vloženih predlogov ne bo možno obravnavati.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Sveti Tomaž na predlog Komisije in se podeljujejo na
osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Datum: 04.04.2017
Številka: 094-1/2017 01/zh
predsednik komisije:
Janez Obran l.r.
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