PRAVILNIK O NA INU DELA KOMISIJE ZA PRIZNANJA – sklep župana,
06.07.2001
Na podlagi 33. lena Statuta Ob ine Logatec (LN, št. 5/99) in 4. lena Odloka o priznanjih
župana Ob ine Logatec (LN, št. 4/01) izdajam naslednji
PRAVILNIK
O NA INU DELA KOMISIJE ZA PRIZNANJA
1. len
Ta pravilnik dolo a na in dela Komisije za priznanja Ob ine Logatec (v nadaljevanju:
komisija).
2. len
Priznanja Ob ine Logatec se podeljuje skladno z dolo bami Odloka o priznanjih Ob ine
Logatec in o priznanjih župana Ob ine Logatec ter dolo bami tega pravilnika.
3. len
Komisija sprejme sklep o razpisu za podelitev priznanj Ob ine Logatec in pripravi razpis
vsako leto, najkasneje do 20. junija.
4. len
Razpis se objavi v lokalnem asopisu in na oglasni deski Ob ine Logatec. Komisija lahko
sprejme sklep, da se razpis lahko objavi tudi v drugih sredstvih javnega obveš anja.
5. len

Razpis mora vsebovati:
- Opis priznanj, ki se bodo podelila,
- Kdo je lahko prejemnik,
- Kdo je lahko predlagatelj,
- Zahtevo obrazložitve predloga,
- Rok in na in vložitve predlogov in naslovnika.
6. len
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo ob ani ob ine Logatec, skupine ob anov,
stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije in skupnosti.
Predlogi morajo biti pisni, podani na predpisanih obrazcih in morajo vsebovati vse razpisne
pogoje.
e komisija oceni, da je predlog pomanjkljiv, lahko zahteva od predlagatelja dopolnitev
predloga.
7. len
Predlogi za podelitev priznanj se pošljejo v zaprtih ovojnicah z oznako Razpis-priznanja
Ob ine Logatec-Ne odpiraj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz. ime
predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
Ovojnice odpre predsednik komisije na redni seji komisije. Seja mora biti sklicana najkasneje
v roku 10 dni po izteku razpisnega roka.
8. len
O predlogih enakopravno razpravljajo vsi lani komisije.

Predlog za konkretno podelitev priznanja sprejmejo
Glasovanje je javno.

lani komisije z ve ino glasov.

9. len
V primeru, da so na seji komisije navzo i štirje lani komisije in sta dva lana komisije za
konkretno podelite, dva pa proti, se šteje glas predsedujo ega kot prevladujo i.
10. len
Zasedanje, izmenjava stališ in odlo anje komisije, se opravi na zaprti seji komisije, ki ji
prisostvujejo samo vabljeni.
Na seji komisije se piše zapisnik. V zapisnik se mora med drugim navesti kratko utemeljitev
sklepa, za vsako predlagano priznanje.
11. len
Sklepi komisije se s potrebno obrazložitvijo posredujejo Ob inskemu svetu Ob ine Logatec,
ki na seji, pred praznikom, odlo i o podelitvi priznanj.
12. len
Priznanja Ob ine Logatec podeljuje župan oz. od njega pooblaš ena oseba na slavnostni seji
ob inskega sveta. Obrazložitev predlogov poda predsednik komisije.
13. len
Ta pravilnik za ne veljati z dnem podpisa župana.
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