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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA:

SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ
ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU,
UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2019

PRAVNA PODLAGA:

8. člen Odloka o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/11)

PRIPRAVLJAVEC:

Irena Kosec

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Župan Franc Jerič

POROČEVALEC:

Irena Kosec

PRILOGA:
1. Predlog sklepa o javnem razpisu
OBRAZLOŽITEV:
V skladu z 8. členom Odloka o podelitvi priznanj Občine Mengeš občinski svet enkrat letno sprejme sklep o
javnem razpisu za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke, s katerim določi vrsto priznanj, ki se
razpišejo za podelitev v tekočem letu in rok za vložitev predlogov, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši kot
21 dni od dneva objave sklepa.
Občinski svet Občine Mengeš vsako leto podeli največ eno zlato priznanje, največ dve srebrni priznanji in
največ tri bronasta priznanja. Naziv Častni občan Občine Mengeš podeljuje Občinski svet Občine Mengeš v
zadnjem letu svojega mandatnega obdobja. Istovrstno posamezno priznanje Občine Mengeš se prejemniku
lahko podeli samo enkrat.
Predlagam, da občinski svet Občine Mengeš v letu 2019 objavi razpis za podelitev naslednjih priznanj:

1 zlato priznanje Občine Mengeš,

2 srebrni priznanji Občine Mengeš,

3 bronasta priznanja Občine Mengeš.
Februarja glasilo Mengšan izide dne 15. 2. 2019, zato predlagamo, da je rok za posredovanje predlogov 6. 3.
2019.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj Občine Mengeš za
pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine za leto 2019.
Franc JERIČ
ŽUPAN
Pregledala:

Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/11) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji ______ seji dne __________ sprejel

SKLEP
O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE,
KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2019

1.
Priznanja Občine Mengeš se podeljuje za prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju
občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem
področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in v širši skupnosti.
2.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo posameznikom, skupinam in pravnim osebam.
3.
Za leto 2019 bodo podeljena naslednja priznanja:




1 zlato priznanje,
2 srebrni priznanje,
3 bronasta priznanja.

 Zlato priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 30-letno delo
oziroma pravni osebi za več kot 50-letno delo.
 Srebrno priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 20-letno delo
oziroma pravni osebi za več kot 40-letno delo.
 Bronasto priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 15-letno delo
oziroma pravni osebi za več kot 30-letno delo.
Predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke lahko podajo posamezniki, skupine in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini Mengeš.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:
 ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
 ime in priimek, rojstne podatke in naslov predlaganega kandidata oziroma naziv in naslov pravne
osebe, ki je predlagana za priznanje;
 vrsto priznanja;
 podrobnejšo obrazložitev predloga.
Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki najkasneje do 6. marca 2019, v zapečateni
ovojnici na naslov Občinski svet Občine Mengeš, Komisija za podelitev priznanj, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, z napisom Predlog za podelitev priznanja.

Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo prispeli po roku, Komisija za podeljevanje priznanja ne bo
upoštevala.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:
Franc JERIČ
ŽUPAN

