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Zadeva:. Doloditev priznanj Ob6ine Rogatec, kise bodo razpisala v letu 2018

Priznania Obdine Rogatec podeljuje Obdinski svet Obdine Rogatec, v skladu z Odlokom o
podetjevanju priznanj Obdine Rogatec (Uradni list RS, 51. 72195 in 63/00; v nadatjnjem besedilu:
Odlok), praviloma enkrat letno, na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja. Slednja objavi javni razpis, na podlagi predhodnega sklepa
obdinskega sveta obdine Rogatec o doloditvi stevila posameznih priznanj.

Priznanja Obdine Rogatec, ki jih doloda Odlok, so naslednja'. naziv dastni obdan, plaketa obdine,
priznanje obdine in nagrada obdine.
Za dastnega obdana obdine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo
pomembne zasluge na kateremkoli podrodju dlovekove ustvarjalnosti, oziroma oseba, ki je posebno
zasluZna za pomembne doseZke v razvoju obdine. Naziv dastni obdan se podeli posamezniku,
drZavljanu Republike Slovenije ali drZavljanu tuje dr2ave, katerega delo predstavlja doseZek na
podrodju znanosti, umetnosti, kulture ali na drugih podrodjih dlovekove ustvarjalnosti, s demer vpliva
na razvoj in napredek ter trajni ugled Obdine Rogatec.
Plaketa, priznanje in nagrada obdine se podelijo za uspehe in doseZke, s katerimi se poveduje ugled
obdine na gospodarskem, kulturnem in Sportnem podrodju ter na drugih podrodjih.
Na5teta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno poZrtvovalnost, hrabrost in dlovekoljubnost
ob izjemnih dogodkih. Plaketo in priznanje obdine lahko obdinski svet podeli tudi uglednim gostom
oziroma delegacijam, ki uradno obi5dejo obdino.
Nagrada je denarna in se podeli v znesku, ki ga dolodi obdinski svet. V skladu z veljavnim Odlokom o
rebalansu proraduna obdine Rogatec za leto 2018 (Uradni list RS, st.261118) se znesek, doloden v ta
namen, glasi na 600,00 EUR.

Na podlagi zgoral navedenega je bila Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, v skladu
z dolodili Odloka, Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS, 51.29l18) in Poslovnika Obdinskega sveta
Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 29118), pozvana, da Obdinskemu svetu Obdine RogateCpripravi
predlog sklepa o razpisu priznanj Obdine Rogatec v letu 2018. Komisija je na svoji 10. dopisni seji,
dne 27.6.2018, s Stirimi glasovi ZA sprejela sklep, s katerim Obdinskemu svetu Obdine Rogatec
predlaga, da se v letu 2018 razpi5e ena plaketa obdine, eno priznanje obdine in ena denarna nagrada
v vi5ini 600.00 EUR.

Katja Mlaker
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ZAPISNIK

10. dopisne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, ki je trajala od torka,26.
junija 2018, od 8.00 ure, do srede, 27.6.20i8, do 8.00 ure.

Sejo je sklical predsednik komisije Vili Buk5ek.
Vabilo z gradivom za 10. dopisno sejo je bilo dlanom komisije posredovano v pisni obliki. Odloditve so
se sprejemale z glasovanjem z glasovnicami. Glasovnico je osebno dostavila Jelka Bilu5i6, po
elektronski po5ti so glasovnico poslali Fredi Ferdec, Viljem Prevol5ek in Vili Bukdek. Viktor BoZak ni
glasoval.

Obravnavan je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Predlog sklepa o doloditvi Stevila priznanj Obdine Rogatec, ki se bodo razpisala v

letu 2018

1. Predlog sklepa o doloditviStevila priznanj Obdine Rogatec, kise bodo razpisala v letu 2018

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je bila pozvana k pripravi predloga Stevila
posameznih priznanj, ki se bodo razpisala v tekodem letu. V skladu z dolodili Odloka o podeljevanju
priznanj Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 72195 in 63/00) ter upo5tevanjem pretekle prakse-je bil-s
Stirimi glasovi ZA sprejet naslednji

SKLEP

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Rogatec, da Obdina Rogatec v letu 2018 razpise:

- 1 (eno) plaketo obdine,
- 1 (eno) priznanje obdine in
- 1 (eno) denarno nagrado v viSini 600,00 EUR.

5*^ Vili Buk5ek



PREDLOG

OBEINSKI SVET oBEINE RoGATEG

Na podlagi 6. dlena Odloka o podeljevanju priznanj Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 72195 in
63/00) in 16. dlena Statuta Obcine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 29118) je Obcinski svet Obcine
Rogatec na _. redni seji, dne , sprejel

Sklep o doloditvi priznanj Obdine Rogatec,
kise bodo razpisala v letu 2018

1.

Obdina Rogatec v letu 2018 razpisuje naslednja priznanja:
- 1 (eno) plaketo obdine,
- 1 (eno) priznanje obdine in

- 1 (eno) denarno nagrado v znesku 600 EUR.

2.

Plaketa, priznanje in denarna nagrada se bodo podelile za uspehe in doseZke, s katerim se
povecuje ugled obdine na gospodarskem, kulturnem in Sportnem podrodju ter na drugih
podrocjih.

3.

Priznanja bo podelil obdinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Komisija za
mandatna vpra5anja, volifue in imenovanja.

4.

Sklep pridne veljati z naslednjim dnem od dne sprejema.

Stevilka:
Datum:

Martin Mikoli6
Zuperu


