IZVLEČEK IZ POSLOVNIKA O DELU KOMISIJE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA
III. KRITERIJI IN POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ IN NAGRAD
12. člen
O podelitvi priznanj odloča občinski svet na predlog komisije, podeljuje pa jih župan.
13. člen
V skladu z odlokom komisija vsako leto objavi javni razpis, s katerim javno obvesti eventualne predlagatelje,
da lahko v določenem roku podajo predloge za podelitev priznanj in nagrad.
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oz. so bili
podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s sklepom zavrže in predlagatelja z ustrezno
obrazložitvijo napoti na naslednji razpis.
14. člen
Kolikor komisija ugotovi, da ima predlog formalne pomanjkljivosti, ki pa so bistvenega pomena za delo
komisije, opozori predlagatelja, da le-te odpravi v roku 8 dni.
Komisija nato obravnava vse predloge in na koncu sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj. Predlog
mora vsebovati podatke o kandidatu in utemeljitev predloga.
15. člen
Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni, ali so dosežki kandidata izredni in pomenijo prispevek
k razvoju oz. promociji občine v taki meri, kot predvideva odlok. Zlasti v primeru, ko je predlogov več, kot
je razpisanih nagrad in priznanj, komisija predloge rangira glede na pomembnost po naslednjih kriterijih:
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine
• povprečen
• nadpovprečen
• izjemen

od 1 do 5 točk
od 6 do 10 točk
od 11 do 15 točk

b) prispevek promovira občino
• v regiji
• v državi
• v tujini

5 točk
10 točk
15 točk

c) prispevek ima pomen
• za lokalno skupnost
• za državo
• mednarodni

5 točk
10 točk
15 točk

d) objava prispevka
• v lokalnih sredstvih obveščanja
• v nacionalnih sredstvih obveščanja
• v strokovni literaturi

5 točk
10 točk
15 točk

16. člen
Komisija obvesti predlagatelje, kateri predlogi niso bili uvrščeni v predlog za občinski svet, o odločitvi
komisije, z napotitvijo, da prijavo ponovijo na prvi naslednji razpis.
17. člen
Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj, v času
do odločitve občinskega sveta, ne dajejo javnosti informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.

