Siovenska cesta 30

OBCINA MENGES

1234 Menges,
SLOVENIJA

tel.: +386 (0)1 7237081
fax: +386 (0)1 7238981
e-mail:
obcina.menges@menges.si

Stevilka: 900-1/2017-2
Datum: 5.1.2017

OBCINSKEMU SVETU OBCINE MENGES

ZADEVA:

SKLEP 0 JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBCINE MENGES
ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEZKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU,
UGLEDU IN PROMOCIJI OBCINE ZA LETO 2017

PRAVNA PODLAGA:

8. clen Odloka 0 podelitvi priznanj Obcine Menges (Uradni vestnik Obcine
Menges, st. 1/11)

PRIPRAVLJAVEC:

Irena Kosec

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Zupan Franc Jerie
Irena Kosec

POROCEVALEC:

PRILOGA:
1. Predlog sklepa

0

javnem razpisu

OBRAZLOZITEV:
V skladu z 8. clenom Odloka 0 podelitvi priznanj Obcine Menges obcinski svet enkrat letno sprejme sklep 0
javnem razpisu za podelitev priznanj za pomembne trajne dosezke, s katerim doloci vrsto priznanj. ki se
razpisejo za podelitev v tekocern letu in rok za vlozitev predlogov, ki ne sme biti krajsi od 14 dni in ne daljsi kot
21 dni od dneva objave sklepa.
Obcinski svet Obdne Menges vsako leto podeli najvec enD zlato priznanje, naivec dve srebrni priznanji in
naivec tri bronasta priznanja. Naziv Castni obcan Obdne Menges podeljuje Obcinski svet Obcine Menges v
zadnjem letu svojega mandatnega obdobja. Istovrstno posamezno priznanje Obdne Menges se prejemniku
lahko podeli samo enkrat.
Predlagam, da obcinski svet Obcine Menges v letu 2017 objavi razpis za podelitev naslednjih priznanj:
•
1 zlato priznanje Obcine Menges,
•
2 srebrni priznanji Obcine Menges,
•
3 bronasta priznanja Obcine Menges.
Februarja glasilo Menqsan izide dne 17. 2. 2017, zato predlagam, da je rok za posredovanje predlogov 6. 3.
2017.
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PREDLOG SKLEPA:
Obcinski svet Obcine Menges sprejme Sklep 0 javnem razpisu za podelitev priznanj Obcine Menges za
pomembne trajne dosezke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji obcine za leto 2017.

Franc JERIC
zupan)~.~,
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Na podlagi 8. elena Odloka 0 podelitvi priznanj Obcine Menges (Uradni vestnik Obcine Menges, st. 1/11) je
Obcinski svet Obcine Menges na svoji
seji dne
sprejel

SKLEP

o JAVNEM

RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBCINE MENGES ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEZKE,
KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBCINE ZA LETO 2017

1.
Priznanja Obcine Menges se podeljuje za prispevek k bolisemu, kvalitetnejsernu in pohejsemu zivljenju
obcanov, razvoju in ugledu obcine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, sportnern in humanitarnem
podrocju ter na drugih splosno koristnih podrociih delovanja v obcini in v sirsi skupnosti.

2.
Priznanja Obcine Menges se podeljujejo posameznikom, skupinam in pravnim osebam.

3.
Za leto 2017 bode podeljena naslednja priznanja:
•
•
•

-

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

Ziato priznanje Obcine Menges se podeli posamezniku oziroma skupini za vee kot 30-letno dele
oziroma pravni osebi za vee kot 50-letno delo.
Srebrno priznanje Obcine Menges se podeli posamezniku oziroma skupini za vee kot 20-letno dele
oziroma pravni osebi za vee kot 40-letno delo.
Bronasto priznanje Obcine Menges se podeli posamezniku oziroma skupini za vee kot 15-letno dele
oziroma pravni osebi za vee kot 30-letno delo.

Predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosezke lahko podajo posamezniki, sku pine in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivalisce oziroma sedez v obcini Menges.
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;
- podrobnejso obrazlozitev predloga.
Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predlozen v pisni obliki najkasneje do 6. marca 2017, v zapecateni
ovojnici na naslov Obcinski svet Obclne Menges, Komisija za podelitev priznanj, Siovenska cesta 30, 1234
Menges, z napisom Predlog za podelitev priznanja.
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Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo prispeli po roku, Komisija za podeljevanje priznanja ne bo
upostevala.

4.
Ta sklep zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Menges.

OBCINA MENGES
Obclnskl svet
Stevilka:
Datum:

Franc JERIC
zupan
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Siovenska cesla 30

OBCINA MENGES

Stevilka:
Datum:

1234 Menges,
SLOVENIJA

leI.: +386 (0)1 7237081
fax: +386 (0)1 723 89 81
e-mail:
obcina.menges@menges.si

900-1/2017-6
5.1.2017

OBCINSKEMU SVETU OBCINE MENGES
ZADEVA:

VISINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2017

PRA VNA PODLAGA:

Pravilnik
2/10)

PRIPRAVLJALEC:

Irena Kosec

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:
POROCEVALEC:

0

podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni vestnik Obcine Menges, st.

Odbor za druzbene in drustvene dejavnosti
Ales Janezie, predsednik Odbora za druzbene in drustvene dejavnosti

OBRAZLOZITEV
Na podlagi 2. elena Pravilnika 0 podeljevanju Trdinovih nagrad obcinski svet na predlog Odbora za druzbene
in drustvene dejavnosti dolcci visino Trdinove nagrade za posamezno proracunsko leto. Nagrade se
podeljujejo studentorn in dijakom za posebne uspehe oziroma izjemno dele v sportnh. kulturnih in drugih
drustvih, za projektne oziroma raziskovalne naloge.
Utemeljene predloge na podlagi razpisa posredujejo drustva ter posamezniki. Pregled in koncni izbor bo
opravil Odbor za druzbene in drustvene dejavnosti, potrdil pa Obcinski svet Obcine Menges. Trdinove nagrade
bode podeljene na slovesnosti ob obcinskern prazniku.
Predlagam, da Obcinski svet potrdi predlagano visino.

FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI
Predvidena visina sredstev za podelitev Trdinove nagrade je predlagana v predlogu proracuna Obcioe
Menges za leto 2017. V kolikor bo prijav vee, se bode sredstva dodatno razporedila z rebalansom proracuna
za leto 2017.

PREDLOG SKLEPA:
Visina posamezne Trdinove nagrade v letu 2017 je 1.000,00 EUR . neto.

Odbor za druzbene in
drustvene dejavnosti
Ales Janezic, I.r.
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Predlog sklepa

Na podlagi 17. elena Statuta Obcine Menges (Uradni vestnik Obdne Menges, st. 1/15) in 2. elena Pravilnika 0
podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni vestnik Obcine Menges, st. 2/10), je Obcinski svet Obcine Menges na
svoji
redni seji, dne
sprejel

o VISINI

SKLEP
TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2017

1.
Visina posamezne Trdinove nagrade za leto 2017 znasa 1.000,00 evrov v neto znesku.

2.
Ta sklep zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Menges.

OBCINA MENGES
Obeinski svet
Stevilka:
Datum:
Franc JERIC
zupan
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